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Zima je krásná!

Jakub Šamberger

Málokdo se těší na zimu, na první sníh,
na zasněžené stromy. Já ano. Často
slýchám, že je zima depresivní. Já si to
nemyslím. Je studená, někdy mrazivá,
má kratší dny, brzy je tma, ale depresivní není. Zimní období nám přece
přináší spoustu radostných událostí.
Vánoční svátky, oslavy nového roku,
zimní dovolenou na horách.
Můžete namítnout, že Vánoce jsou
jen spousta shonu a spěchu. Není to
pravda. Ten shon a uspěchanost jsme
z nich udělali my sami. Předháníme
se v množství dárků, v jejich peněžní
hodnotě. To přece není cílem. Myslíte
si, že vás rodiče nebo děti budou mít
méně rádi, když najdou pod stromečkem jen jeden dárek? Pokud jste ho
koupili s láskou, budou z něj mít větší
radost, než z celé kopy „darů nedarů“,

Editorial

Vážené čtenářky, milí čtenáři!
Na následujících stránkách najdete tisíc a jednu
radu, kterak v klidu a pohodě zvládnout Vánoce
a šťastný vstup do nového roku, jak se všemožně
bránit, aby Vás neovládl stres, únava, špatná
nálada. Zkrátka, aby ono „čarovné kouzlo“
Vánoc nad těmito nekalými vlivy zvítězilo. Jednoduše se to radí, složitěji vykonává. Všichni jsme
hnáni touhou připravit pro své blízké ty nejúžasnější vánoční svátky s celou jejich tradiční atmosférou, a přitom v tom hektickém reji obvykle tak
trochu zapomínáme sami sebe. Právě proto jsme
pro Vás připravili nespočet tipů, jak se nenechat
převálcovat. Můžete meditovat, věnovat se
mudrám, oddávat aroma masážím, setrvávat v
jógové pozici svíčky, nebo třeba luštit křížovku.
Když se Vám alespoň něco z toho podaří, jistě to
ocení i Vaši rodinní příslušníci…
Je mi naprosto jasné, že já sama nezvládnu
z výše uvedeného nic. Zase budu v potu tváře
nervózně probíhat těmi obchodními centry,
která mají otevřeno i ve tři ráno a upadat na
poslední chvíli do nákupního kómatu – jsem
totiž z hodně velké rodiny a ono se to nasčítá.
Už teď však vím, že vše bude rázem zapomenuto
ve chvíli, kdy na Štědrý večer u rozsvíceného
stromečku uvidím rozzářené tváře svých dětí,
radost a spokojenost v očích svých nejbližších.
V krbu bude hořet oheň, za okny naší chalupy
snad bude ležet sníh a já snad budu šťastná…
Vánoce JSOU kouzelné, a i když se shonu zcela
neubráníte, myslete na ty mimořádné sváteční
okamžiky štěstí, pro které tohle všechno stojí za
to podstoupit.
A navíc, Vánocemi zima nekončí, často teprve
po nich se začínáme oddávat pravým zimním
radovánkám – nechme si tedy tváře zrůžovět
a vlasy omrznout jinovatkou na pláních při
běžkování, při hraní hokeje na zamrzlém
rybníku nebo při lyžování na rozlehlých sjezdovkách v Alpách. Nikdy jindy nechutná grog
nebo svařené víno tak poctivě… A navíc teplé
jaro již čeká za kamny… Zima JE krásná, bílá
a čarovná. A tak utečme ze zablácených měst,
na jaře tu bude zase lépe!
Kateřina Ondroušková

Procházím se
zasněženou ulicí, pod
nohama mi křupe čerstvě napadaný sníh, který
se třpytí v záři zapadajícího slunce. U stánku
na trhu si objednávám
svařené víno, které mi
zahřívá prokřehlé prsty.
Pomalu ho usrkávám
a pozoruji cvrkot kolem
sebe.

P. S. Pro ty, kteří se nenechají zlákat vidinou
bělostného sněhu, mám jeden tip – jeďte na
Madeiru, sněží tam sice občas už na začátku
listopadu, ale zase jen ráno, a když budete mít
štěstí, odpoledne už můžete ležet u bazénu, ti
nejodvážnější i ve vlnách oceánu!

foto: Jakub Šamberger
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Nezblázněme se!
které každoročně nachází pod stromečkem miliony lidí na celém světě.
Ano, mluvím o ponožkách, kostkatých bačkorách, šálách, pyžamech a
škrábavých svetrech. Cílem vánočních svátků je přeci být společně
se svými blízkými. Nemyslím tím
společně se přejíst kapra, salátu a
vánočního cukroví, a potom společně
zírat na televizi. Myslím tím „být

spolu“, povídat si, radovat se, být na
sebe milí. Udělat si navzájem radost
třeba jen procházkou zasněženým
městem, vesničkou, krajinou nebo
lesem. Že je venku mlha? Každou
mlhu dokáže prosvítit pozitivní
nálada. Každou tmu prozáří milý
úsměv. Ano, někdy se to nedaří, ale
když se nebudeme snažit, budou
z nás nabubřelí bručouni a můžu vás

Stala se ze mě bojovnice

Herečku IVANU JIREŠOVOU proslavila především role barmanky Lucie v seriálu Ordinace
v růžové zahradě, za kterou získala titul Objev roku 2006 v anketě TýTý. Pochází z Písku,
herectví vystudovala na pražské konzervatoři. Své první angažmá měla v Divadle F. X.
Šaldy v Liberci. V plzeňském divadle hostovala v roli Lízy Doolittlové v My Fair Lady. Také
na pražských divadelních jevištích ztvárnila již hezkou řádku rolí. Je ženou zpěváka Viktora
Dyka, s nímž vychovává čtyřletou dceru Sofii ze svého předchozího vztahu.

Kateřina Ondroušková

Vaši tvář všichni znají ze seriálu
Ordinace v růžové zahradě, jste
ale také matkou malé Soﬁe a navíc jste působila jako kosmetická
redaktorka módního časopisu.
Jak se Vám daří všechny aktivity
skloubit?
V Harper´s Bazaaru už dlouho
nejsem, protože toho na mě bylo moc.

Soﬁnce už jsou čtyři roky a tak si jí chci
co nejvíce užít, ještě než nastoupí do
školky. Jsem s ní skoro pořád, dokonce
si ji beru s sebou i na kratší natáčení.
Ale samozřejmě, že jde hlavně o dobrý
časový harmonogram.
Kterou ze svých profesí považujete za nepostradatelnou?
Divadlo miluju, ale určitě bych
bez něj dokázala žít. Snažím se na

věcech neulpívat, ale dělat to, co mě
baví.
Co Vám přináší herectví a čím
si Vás získala novinařina?
Práce redaktorky mě těšila, protože
jsem se díky ní neustále dozvídala
nové věci. A pak mě také bavilo, že
jsem mohla být celý den zavřená v
kanceláři. Zní to trochu divně, ale
dokončení na straně 2

ujistit, že ty doma nikdo nechce. Vánoce
je zkrátka možné prožít bez stresu
a napětí. S úsměvem a dobrou náladou.
A tu sebou můžeme přenést i do nového
roku. Místo všech těch zmařených
novoročních předsevzetí, která většinou
končí druhý den poté, co jsme si je předsevzali. Kolikrát jste si říkali, že na Nový
rok přestanete kouřit, že zhubnete,
začnete cvičit a dělat něco pro sebe?
Pokud chcete něco změnit, udělejte to
dnes. Ne zítra, za měsíc, na Nový rok.
Začněte hned a vytrvejte. Pokud trváte
na tom, že vás novoroční předsevzetí
motivuje, zkuste si alespoň nedávat
nereálné cíle. Každý malý úspěch vás
posune kupředu. Každý velký neúspěch
zmrazí vaši náladu a nadšení. Když jsme
u toho mrazu, vezměte rodinu na hory.
Najděte si pěkné místo, kde se budete
cítit dobře. Nemusíte bydlet v drahém
hotelu, nemusíte mít poslední „výkřik“
lyžařského vybavení. Jediné vybavení,
které byste neměli nechat doma, je
dobrá nálada. Povídejte si se svými blízkými, ptejte se jich, z čeho mají radost,
ať je příště můžete překvapit. Zkuste
také neprosazovat jen svoje „nápady“.
Naslouchejte dobře, a potom zvolte
plán, který udělá radost většině. Procházejte se, lyžujte, choďte do akvaparku,
zajděte si na masáž, koulujte se, radujte
jako malé děti.
Zima je krásné roční období. Může
být chladná a mrazivá, ale také vlídná
a hřejivá. Záleží jen na nás, jakou si ji
uděláme.
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fakt, že člověk potřebuje ke své práci
jen sám sebe a počítač, má taky svoje
výhody. Herectví je pro mě terapií. Mohu
„vykřičet“ věci, které ze sebe v normálním
životě dostat neumím. Jsem dost plachý
člověk.
Připravujete v současné době
něco v divadle?
Od února se začne zkoušet v divadle
Kalich jedna bulvární detektivka, kde

kterou právě intenzivně cítí. A také
dodává naději, protože z vlastní zkušenosti vím, že cviky, které se mi zpočátku
zdály neproveditelné, jsem za nějaký
čas zvládla bez problémů.
Co Vás přivedlo ke cvičení jógy?
A proč jste si ji oblíbila?
Před pěti lety jsem jako asistentka
kosmetické redakce měla vyzkoušet
jednu lekci powerjógy a napsat o ní

běžný pracovní den je pro mě spíše
asketická záležitost. Jím hodně ovoce,
zeleniny, celozrnný chleba a zeleninové
polévky. Vepřovému masu se vyhýbám,
hovězí si dopřeju tak jednou za měsíc,
kuřecí a rybu jednou za týden. Myslím,
že je naprosto nesmyslné a hloupé nepřemýšlet o tom, co člověk strká do úst…
Jak odpočíváte, máte-li
na odpočinek čas?
Pokud to zrovna není „jízda na tygru“,
což se tak jednou do roka na malou
chvilku povede, tak si čas na odpočinek
přísně plánuju. Vím totiž moc dobře,
že mi v podstatě zefektivňuje pracovní
výkony a hlavně zkvalitňuje život. Pokud
třeba spím víc než tři dny jen pět nebo šest
hodin, začíná to se mnou vypadat bledě,
většina mých aktivit mě přestává bavit a
hůř se soustředím. Také jsem si ověřila,
že pokud člověk jen pracuje a většinou
si připadá velmi důležitý, je v podstatě
úplně mimo realitu a to je potom hodně
špatné. Miluju odpočinek stejně jako
svou práci.

foto: Petr Weigl

Věříte na intuici, horoskopy,
energie, čakry…? A proč?
Ani v jednom ze zmíněných oborů
nejsem natolik zběhlá, abych o nich
mohla chytračit. Vím jen tolik, že pokud
se člověk umí řídit svou intuicí, má o něco
lehčí život, že každý je ovlivněn kromě
jiných aspektů také hvězdami, které
na něj působí a dokážou mu pomoct
nalézt cestu, kterou se má vydat, že síla
energie je mocná a umí léčit či zabíjet,
a že kvůli zablokovaným čakrám bývají
lidé nemocní… Na otázku proč jsem si
tím jistá, nedokážu odpovědět.

budu hrát hodně potrhlou kadeřnici, tak
na ni se těším!
Přineslo Vám mateřství nějaké
poznání? Změnila jste se díky
dceři v něčem?
Soﬁe mě v podstatě učí milovat
život. Je to velmi veselé stvoření a baví
ji spousta věcí… No, a díky soudnímu
sporu s jejím otcem se ze mě stala bojovnice, která se nesmíří se lží a nesprávným
rozhodnutím soudců.
Máte za sebou náročné období
kvůli soudním dohadům o dceru…
Co Vám nejvíce pomohlo v těžkých
chvílích?
Samozřejmě jóga a duchovní četba.
Cvičení ásan dokáže člověka zklidnit
a dovolí mu soustředit se úplně na
něco jiného, než je třeba bolest v srdci,

reportáž. Už první hodina se mnou pěkně
zamávala, dodnes si nedokážu vysvětlit
proč, ale na konci lekce jsem se rozbrečela. To byl natolik silný impuls, že jsem
se začala o jógu více zajímat a v podstatě jsem díky ní ostatní sportovní aktivity ze svého života téměř vymazala.
Není na ně zkrátka čas, protože když už
se mi poštěstí mít chvilku pro sebe, tak ji
nejraději strávím cvičením jógy.

Máte nějaký recept, jak přežít
předvánoční stresy a šťastně
vstoupit do Nového roku?
Předvánoční shon si zkouším v hlavě
přeměnit v láskyplné přípravy na čas,
kdy se na chvilku spolu mohou setkat
lidé, kteří se mají rádi. A vstup do
Nového roku by měl být takovým pozastavením, alespoň letmou rekapitulací
a uvědoměním si, co už člověk určitě
opakovat nechce a nebude…
Děkuji za rozhovor
Kateřina Ondroušková

Který z jejich stylů preferujete?
Vinyasa jógu (dynamický styl, kdy se
opakují jednotlivé pozice - pozn. red.).
Jste vyznavačkou tzv. zdravého
životního stylu? Co si pod tímto
pojmem představíte?
Na to je jednoduchá odpověď: střídmost. Jednou za čas si dopřeji sklenku
piva či vína, večeři o pěti chodech, ale

Buďte s námi stále v obraze!
www.getinbalance.cz
je tady pro Vás!

Web www.getinbalance.cz žije naplno. Pravidelně nové články,
recepty na zdravé jídlo, on-line chaty s odborníky nad tématy,
která Vás zajímají a navíc soutěže o mnoho zajímavých cen.
Těšíme na i na Vaše zkušenosti s jógou – pište nám, nejlepší
příběhy uveřejníme!
Jak hubnout zdravě a efektivně?
Jak pěstovat a rozvíjet kondici?
Jak správně cvičit jógu?

To vše od 1. 1. 2009
na www.getinbalance.cz

Přijďte k nám na naše první on-line chaty:
Úterý 20. 1. 2009 od 10.00 hodin
„ Zhubněte po Vánocích“ s Janou Altnerovou
a Vaškem Krejčíkem
Úterý 17. 2. 2009 od 10 hodin
„Do kondice - jezte zdravě a hubněte“
s Janou Altnerovou a Vaškem Krejčíkem
www.getinbalance.cz

foto: Jakub Šamberger

O S O B N O S T & M E D I TA C E

Předvánoční čas přináší jedinečně voňavou adventní
atmosféru, zároveň mnohým z nás také zátěž spojenou
se snahou skloubit běžné povinnosti se vším, co si myslíme, že je potřebné zařídit, sehnat, připravit…Možná
také více, než kdy jindy během roku, napojujeme naši
mysl na setkávání se s blízkými, kterým chceme udělat
radost milým dárkem. Čas obdarovávání, přijímání…

Dárky
z prostoru

Mgr. Monika Vaňková

Psycholožka a terapeutka

Dárky určené pro sebe samé můžeme nacházet v průběhu celého roku. Jsme
součástí prostoru, který je plný neomezených možností. Máme schopnost vnímat,
myslet, cítit, rozvíjet se… I mnoho možností, které můžeme využívat, jsme totiž
s prostorem vzájemně propojeni. Určité jevy, nad kterými se zamýšlím, svědčí
o tom, že ono vzájemné propojení existuje v mnohem větší míře, než bychom
považovali za možné.

Smysluplné náhody

Znáte je i vy, jsou souhrami „náhod“, dějů a setkání, objevující se jako znamení,
jež se nám snaží napomoci při řešení problémů, situací, úkolů. Máte zkušenost
s tím, že jste mysleli na někoho ze svých přátel a on vám v tu chvíli zavolal? Něco
jste prožili, a pak si vzpomněli, že sen, který se vám zdál předtím, měl s prožitou
skutečností souvislost? První kniha, kterou jste vzali v knihkupectví do ruky, se
vám otevřela na stránce, kde jste nalezli odpovědi na otázky, kterými jste se právě
zabývali? Místo, které jste navštívili poprvé, ve vás vyvolalo pocit, že jste tam již
byli (tzv. déja vu, pocit již viděného)? Jsou to náhody?
Zdánlivé náhody, které se nedějí náhodou, „smysluplné shody okolností“
zaujaly - na základě osobní zkušenosti i prožitků klientů - významného švýcarského psychologa C. G. Junga, nazval je „synchronicitou“. Synchronicita (z řeckého synchronos, současný) označuje časové setkání dvou nebo více událostí, jež
nelze vysvětlit příčinou - následkem, čímž na úrovni prožívání člověka získávají
význam.

Naslouchejme znamením

Synchronistní znamení, ve kterých také můžeme nalézat odpovědi na své
otázky, není třeba hledat, jsou všude kolem nás. K tomu, abychom je zaznamenali, zpravidla nestačí běžné návyky našich smyslů. K jemným i silnějším „nápovědám“ se můžeme učit být vnímavější, pochopit jejich smysl, „přečíst“ jejich
význam. Přirozenou metodou, jak tuto „schopnost“ rozvíjet, je umět se zastavit,
žít „tady a teď“, mít otevřené oči, věnovat pozornost svým snům a myšlenkám,
se kterými se probouzíme, naslouchat sobě a svému okolí, a tím nechat znamení
přijít. Jednoduše je nechat, aby se projevily. Trénovat tyto schopnosti lze i intenzivní meditací, která zvyšuje počet projevů synchronicity.
Já osobně mám mnoho prožitků spojených se synchronicitou. Zvolila jsem
je jako téma pro své zamyšlení proto, že je od letošního léta vnímám mnohem
intenzivněji. Od chvíle, kdy jsem vnitřně skládala obsah pro tento článek, se
znamení projevují několikrát denně, či pravděpodobněji jsem já sama otevřenější
vůči nim. Jedno z nich, pro mne nejsilnější, se projevilo při užití první kuličky
homeopatického léku – ve stejný okamžik spadl můj meditační obrázek z poličky,
na které stál dva měsíce. Mé subjektivní významy tohoto znamení si ponechám
pro sebe, prozradím jen, že tuto chvíli považuji za dárek.
Znamení – dárky z prostoru plného možností – nám usnadňují orientaci
v životních situacích, život s nimi je zábavnější, stává se hrou…
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Dobrá zpráva je, že zde najdete 20 způsobů, jak zvládat
stres. Už méně příznivé je to, že přečtení tohoto textu
vám samo o sobě zvládání stresu neusnadní. K tomu je
třeba alespoň něco z uvedeného přenést do života.

Zamyšlení

Vánoční variace

20 způsobů,
jak zvládat stres
Prim. MUDr. Karel Nešpor

www.drnespor.eu

1. Chůze, tělesné cvičení, práce.
2. Strava bez chemikálií, stravitelná, čerstvá, s obsahem vlákniny
a vitaminů B, C.
3. Svěřit se. Pomáhá i to, že je člověk pohromadě s dobrými lidmi.
4. Opatřit si potřebné informace. Zvládnout dovednosti.
5. Smích a humor.
6. Sebeuvědomování.
7. Dobře zvládat negativní emoce.
8. Správná volba zaměstnání.
9. Rozvíjet dobré zájmy nesouvisející s prací.
10. Vyhledat odbornou pomoc, je-li potřeba.
11. Příroda.
12. a 13. Dobrá organizace času a pravidelnost.
14. Nějaká forma duchovního života.
15. Uklidňující hudba (např. J. S. Bach).
16. Otevřený oheň (např. zapálená svíčka, krb). Oheň vyvolává
pocit bezpečí a je od pradávna součástí náboženských obřadů.
17. Relaxační a meditační techniky.
18. Jóga a čchi-kung kombinují výhody relaxace a pohybu, dodávají energii.
19. Abstinovat od alkoholu, drog a hazardu.
20. Individuální způsoby zvládání stresu. Třeba Karel IV. se prý uklidňoval
pletením košíků.
Související video je na www.youtube.com/drnespor
Relaxační nahrávky zdarma: www.drnespor.eu

Autorka
v Coloradu

KLID V DUŠI

Marcela Macáková
www.aerobic.cz

Vánoce

slovo, které v sobě skrývá tolik
emocí, že snad i ta nevyzpytatelná a
věčně opěvovaná i zatracovaná láska je pro mnohé lépe uchopitelná.

Vánoce

jedinečná a zřejmě nejosobnější
koláž z mnoholetých vzpomínek v
mihotavém světle svíčky s voňavou
stopou po vanilce, hřebíčku a právě
dohořelé prskavce. Pestrobarevné
kousíčky pocitů vystříhaných srdcem a slepovaných rozumem. Přání
versus realita. Téma nejen pro sváteční večery…

Vánoce

vůně, kterou nelze zapomenout.
Hudba, jež hraje na struny našich
srdcí. Chuť, která mění každý recept v
originál.

Vánoce

stále tak tradiční a přece poznamenané tryskem moderní doby.
Prastaré rituály, které jsme jako děti
milovali, a jenž mnohdy jako dospělí
dodržujeme s různě velkou nelibostí
– možná jen z povinnosti k předkům,
současníkům, potomkům, a tak trochu i k sobě?
Tak snadno lze podlehnout novým
samozvaným symbolům blahobytných svátků, že v téměř hysterické

Představy a přání
Václav Krejčík

Představy a sny o životě v budoucnosti. Na druhé straně
vzpomínky a rozebírání historie. Oba případy jsou velice
limitující a mohou bránit v každodenním životě. Jsou jako
krátké provazy, které svazují a brání přítomnosti. Sny jsou
krásné, vzpomínky, byly-li pozitivní, také. Nebyly-li dobré, jsou naopak škodícími elementy. Když o něčem sníme,
když se na něco upínáme, může nastat problém, který nás
v přítomnosti poznamená. Představte si, že jedete na dovolenou do vámi oblíbeného místa. Těšíte na to, jak místo
vypadá, jak se o vás budou starat atd. Prostě žijete ve vzpomínkách a utváříte si možná i nereálný stav, nereálnou
připravenost své mysli. Dobrovolně se necháte připoutat
a svázat představami. Dovolená se přiblížila a odjíždíte.
V autě se „tetelíte“ pocitem, který máte prožitý z minulosti. Najednou jste na místě. Očekáváte vše tak, jak jste
si představovali. Těšíte se na klid. Na dlouho očekávanou
a vytouženou dovolenou.
Jen několik slov může naprosto rozbořit váš sen a znepříjemnit atmosféru dovolené. „Mám pro Vás jiný apartmán“. Bydlíte v jiném apartmánu, než jste předpokládali.
Jste naprosto zničeni situací a několik prvních dnů bojuje-

Moje
mantra
Radka Pekelská

maličkosti. Poznávala jsem příběhy lidí z různých koutů světa
a jakákoliv milá informace mi
vždy vykouzlila úsměv na rtech.
Zjistila jsem, jak jednoduché
je přijímat a rozdávat radost,
když je člověk radosti otevřen.
Několikrát za den jsem si zopakovala mantru, kterou mě naučil Saul David Raye: „Jsem celá
osobnost, plná energie, zdraví a vnitřního klidu a míru.“
A s naprostou samozřejmostí
jsem jí také věřila, což zapříčinilo, že jsem se cítila opravdu
skvěle. A tak to mělo být.
Byl to intenzívní zážitek,
trval třeba jen pár dní, ale byla
to krásná lehkost bytí. Najed-

nou jsem zjistila, že svůj život
vidím z odstupu. Vše dostávalo nové souvislosti, které jsem
si doposud neměla šanci uvědomit. Svůj život neposunu
dopředu, když na posun budu
moc tlačit. Nemusím ovlivňovat a kontrolovat vše na tomto
světě. Můžu se ale otevřít novým věcem a přitom děj svého
života nechám jednoduše plynout. A bude plynout společně
s časem, který mám v tomto
životě vymezen.
Vždy, když se vám někde líbí
a cítíte se dobře, říkáte si: „Kéž
bych tu mohla zůstat a tento
pocit by mi vydržel navždy.“
Ale bohužel nic netrvá věčně.

věta okamžitě vrátí úsměv na
rty a zvedne náladu. A další chvilka soustředění na
správný dech vyvede mé tělo
ze stresu, přivede ho zpět do
pohody a zvýší hladinu energie, ať už jsem kdekoliv.
Pro případ, že byste se také
někdy cítili mizerně, najděte
si svoji osobní mantru, která
vám připomene nějaký úžasný pocit či zážitek a pomůže
vám se rychle vrátit zpět do
pohody. Někdy vám místo
mantry pomůže fotograﬁe
z onoho místa, kde jste se
cítili skvěle, jindy malý dárek
či suvenýr, který jste si pořídili nebo dostali. Někdy písnička, na kterou jste tančili.
Je jedno co použijete, hlavně
že to pomůže.
Také si zkuste naplánovat nějaký čas, kdy budete
moci „vypnout“ a věnovat se
sami sobě. Neuvěřitelně vás
to nabije a vaše vnitřní síla
z vás bude ještě dlouho zářit.
A hlavně budete schopni
rozdávat trochu této radosti,
spokojenosti, pohody a energie i ostatním lidem.

foto: archiv autorky

si svoji vnitřní sílu. Uvědom si
sama sebe jako celou osobnost,
která má v souznění fyzické tělo,
mysl a duši a tak se cítí zdravě,
v pohodě a má radost z toho, co
zažívá.“
V tomto stavu jsem zjistila, že
nepotřebuji několikrát denně
kontrolovat zmeškané hovory
na svém telefonu, nestresovala jsem se tím, kolik je hodin a
co jsem právě nestihla. Naopak
jsem uvolnila mysl pro přítomnost, byla naprosto spokojená s tím, jak lehce plyne den
a co - jakoby samo - přicházelo
a odcházelo. Smála jsem se na
všechny kolem sebe, povídala si
s nimi a zajímala se o obyčejné

te se svou původní představou. Přání bylo zkonfrontováno
s realitou a vyvolalo nejen v mysli, ale i v těle velké napětí a navíc jste ztratili radost, se kterou jste na dovolenou
odjížděli. A jen proto, že jste měli představu. Není škoda
nechat vítězit ulpívání na vzpomínkách, ze kterých vzešlo
přání? Já vím, je to těžké. Nechci, aby to vyznělo, že člověk nemůže plánovat a mít sny, ale mluvím o neulpívání
a nepřiživování mysli vzpomínkami a současně přáními.
Jsou to svazující okovy, které vás drží v šachu a pokud
mysl netrénujete, můžete utrpět psychickou újmu.
Z vlastní nedávné zkušenosti musím říci, že od chvíle,
kdy jsem strávil přes týden v situacích naprostého pádu
na dno a setkání se „tváří v tvář“ s vlastními představami a zlozvyky, bojuji každým dnem s vložením pozitivního
programu do své mysli. Neporovnávat se, nehodnotit druhé, nevytvářet si představy. Nepitvat se v minulosti a ve
vzpomínkách, ale být v každou chvíli přítomen. To jsou
momenty, se kterými by se měl člověk setkávat a „utkávat“,
aby pochopil, že daný prožitý okamžik je více, než přání či
vzpomínka.
Víte, jak se nyní cítíte? Víte, jak nyní dýcháte? Víte…?
Neztrácejte čas vzpomínáním či ulpíváním na budoucnosti. Buďte tady a teď!

Myslím, že je velmi snadné - po
návratu do „normálního života“ - upadnout do svých stereotypů chování, práce, života
nebo stresu či deprese.
O to důležitější je, naučit se
uchovat si ten skvělý pocit, který se vám tak líbil, s nímž jste
se cítili dobře, a který ve vás
vyvolal pozitivní energii. Vždy,
když jste „v něm“, zaryjte si ho
do paměti, zapište do mozkové
kůry. A pak někdy v budoucnu,
ihned poté, co se začnete cítit
mizerně, vybavte si jej a naučte se ho znovu přivolat do své
mysli.
Já si teď pokaždé, když mně
není nejlépe nebo se mě někdo
snaží vyvézt z rovnováhy, zopakuji svoji osobní mantru, která
mi „můj úžasný pocit“ pomůže
přivolat zpět: „JSEM CELÁ
OSOBNOST, PLNÁ ENERGIE,
ZDRAVÍ A VNITŘNÍHO KLIDU A MÍRU.“ Mantra v překladu znamená nástroj k myšlení. Po jejím vyslovení vzniká
představa a ta spoutává mysl
a nedovolí jí putovat nežádoucím směrem. Mám vyzkoušené, že mi tato jednoduchá

V dnešním uspěchaném světě nezažíváme mnoho chvil, kdy si můžeme dovolit „vypnout“
permanentně pracující computer ve své hlavě, být mimo dosah mobilního telefonu a jednoduše se nezajímat o to, jaký je den. Pro mnohé z nás je tento stav určitý luxus, ale stojí za to
si ho jednou za čas dopřát a prostě na chvíli utéct od každodenních povinností a věnovat se
sami sobě – správně dýchat, zdravě se stravovat, relaxovat, cvičit jógu, přemýšlet o tom, co
nás činí šťastnými, zdravými a spokojenými.
Mně se v září na chvíli podařilo opustit každodenní shon
a odjet do Estes Parku ve
Skalistých horách v Coloradu a strávit tam několik dnů
na 13. Mezinárodní konferenci jógy, která mi umožnila věnovat se jen sama sobě.
Koncentrací na toto božské
prostředí a majestátné horské masivy, na energii, cvičení a relaxaci jsem zapomněla
na okolní svět plný stresu
a starostí. Byl to úžasně osvobozující pocit. Najednou jsem
si uvědomila pomíjivost všeho a ocitla se sama se sebou.
Moje nitro mi napovídalo:
„Nech vše plynout a uvědom

honbě za povrchní dokonalostí se
ani nestačíme pozastavit u samé
podstaty Vánoc.
Jak daleko můžeme zajít ve jménu tradice? A jak snadno sklouznout
od lásky k nenávisti? A nejen co se
týká Vánoc…
Někde uvnitř všichni víme, že
advent není povel k uklízení, nakupování a rabování rodinných úspor.
A když se místo toho včas vzpamatujeme a ponoříme do té směsi výše
popsaných pocitů, zjistíme, že ta nejzásadnější vzpomínka, která nás může
nabíjet energií každý den, není spjata
s drahým darem ani na první pohled
luxusním zážitkem, ale zřejmě se váže
k prožitku SKUTEČNÉHO KOUZLA
VÁNOC. Nenechme si ho ujít ani jako
dospělí! Záleží jen na nás, jaké ingredience použijeme k jeho přivolání,
ale nehledejme na povrchu... Chce to
pořádně prodýchat a uvěřit v čarovnou moc Vánoc.

RADOST NENÍ VE VĚCECH, JE V NÁS
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JÓGA & RELAXACE
Kdo poprvé zahlédne pokročilé cvičení
ashtanga vinyasa jógy, pomyslí si, že jde o
zasekávající se gymnastiku nebo komické
varietní umění. Jeho pozornost upoutá
krkolomnost pozic, které jedny pozorovatele uchvátí a zvednou jim náladu,
druhým pak žaludek. Pro pokročilejšího
v ashtanze je to však cvičení dechové,
pozornostní a energetické, u kterého je
vnější forma už jen důsledkem vnitřní
aktivity. Ovšem k tomuto bodu vede cesta
dlouhá. Pro začínajícího zůstává ashtanga
tělocvikem. Řeší kam s rukou, jak vytočit

Jak tedy poznat nejlepšího instruktora?
Snadno, z obecného pohledu žádný takový
neexistuje. Pročež nebožák je ten, kdo se ho
vypraví hledat. Pobíhá po světě, zkoumá,
ptá se, porovnává, furt to ještě není ono
a pak jednoho dne je tu konec a nic, čas
vypršel. Proto je možná lepší spolehnout
se na tzv. náhodu a přijmout prvního,
kterého nám osud do cesty zavane. Pokud
vám lidsky sedne, cítíte se s ním bezpečně
a navíc se od něj něco naučíte, tak sláva.
A pokud po čase zjistíte, že už od něj
nemáte co pochytit, neboť stále dokola

6) Vnímám dech, pozornost jde
mnohem hlouběji.
7) Vnímám… Cvičím „pocitově“…
A má to pokračování, jak jiní říkají.
Teď si představte, že se náš učitel dobere
bodu, kdy vnímá svoje energetické tělo
a jeho každodenní praxe je zcela otočená
dovnitř. On ale přitom stále zůstává
člověkem, který se rád pochlubí, a který už
si nevybavuje, že se před lety sotva dotkl
prsty kolen v předklonu. Lekci pak vede
vsedě, s pohledem převráceným naruby
a pozorností zanořenou kdoví kam, kdy

Hledáte instruktora jógy?
Dalibor Štědronský

www.ashtanga.cz

nohu či zda propnout koleno. A pokud
jde o dech? Vychytrale po něm lapá, neb
ví, že kdyby se ani o to nepokusil, tak pro
tentokrát je šance na vystoupení z cyklu
znovuzrození opět v prachu. Tato raná
fáze bývá, krom frustrace z neposlušnosti vlastního těla, naplněna zmatky a
pochybnostmi, které jsou tím větší, čím je
člověk zvídavější. Nestřídmá četba a účast
na kdejakých seminářích a workshopech
s různými instruktory vede pouze k odhalení toho, že si učitelé vzájemně odporují.
Jeden nohy krčí tam, kde druhý bazíruje
na jejich propnutí. Další se v pozici kroutí
nejprve doleva a jiný doprava, většina pak
s výrazem v tváři, že kdo to jinak udělá,
karmu si neomyvatelně pošpiní.
Je to problém s námi, co ashtangu
učíme, neboť sami jsme školáci a nezřídka
se stejně tak chováme. Pak z pocitu, že už
víme všechno, nekompromisně prosazujeme jedinou formu (protože jinou v tu
chvíli neznáme), neschopni přijmout
cokoliv od ní odlišného. Buďte k nám
prosím tolerantní, nemůžeme jinak, ego
nám to nedovolí. A pak, některým žákům
tím děláme dobrou službu, protože svou
přesvědčivostí je zbavujeme pochybností
a oni mohou jít směle vpřed ve své praxi.
Pro začátečníka není též žádné terno
narazit na instruktora, který se posunul
kousek dál, ale bez schopnosti předávat
učí stylem: „Nooo, ono vlastně na tom
moc nezáleží, kam ty ruce strkáš…“

omílá to samé a sám se nikam neposouvá,
taky sláva, seberte se a jděte dál. Hlavně
nepodlehněte iluzi, že ten člověk se dál
nevyvíjí, protože už je dokonalý. Ne že
by takového nebylo, ale netroufnu si ani
pomyslet, že by se kvůli našemu tělocviku
opět pro jednou navlékl do fyzického těla.
Pokud potkáte instruktora, který čas
od času začne učit jinak, anebo si i odporovat a pokud zároveň s tím ztrácí na
demagogičnosti a sebestřednosti, může to
být signálem, že praktikuje a že se vyvíjí.
Rozšiřuje se mu vědomí, mění se jeho
praxe a i to, co a jak učí. Že je takový učitel
vlastně nedouk? Samozřejmě! Ale to je
velká klika, neboť kdyby byl douk, tak už
mu většina z nás sotva bude rozumět. Ale
on i polodouk může být mnohdy pro méně
pokročilé obtížně uchopitelný. Proč to tak
je, souvisí s pokrokem v jógovém cvičení.
Ten se totiž, jak by se mohlo zdát, neměří
počtem uzlů uvázaných na končetinách,
ale v případě ashtanga vinyasy probíhá
přibližně v těchto krocích:
1) Nějak se do těch pozic nacpu,
jedno jak.
2) Pozice vcelku zvládám, jen se
v nich trochu dusím.
3) Nedusím se, dýchám, cvičení
frčí - fáze nadšeného uzlování.
4) Pozornost jde dovnitř, začínám
si uvědomovat dech.
5) Zjišťuji, že cvičím na dechu,
který řídí pohyby a dotváří pozice.

odplouvajícím hlasem láskyplně vybízí k
uvolnění a pocitu pohybu. Tomu, kdo se
přišel vypotit na „hustej workout“, pak musí
zákonitě připadat ulítlej. Možná je, možná
není, nesuďme, jen pojďme o dveře vedle.
Možná tam bude někdo, kdo je třeba jen
o lekci dál než my, ale v daném momentě
nám bude schopen předat mnohem víc. A
až jednoho dne zjistíme, že od něj víc nedostaneme, není to nic neobvyklého. Nezpychněme proto, prostě jen poděkujme a jděme.
Možná, že v tuto chvíli již budeme ve stavu,
kdy učitele hledat nemusíme, neboť oni se
sami začnou objevovat. Protože jakmile se
uvolníme a zbavíme vykonstruované představy ideálního guru, která nalepena na
sítnici nám brání zahlédnout ty skutečné,
které denně potkáváme, tak bez překvapení
zjistíme, že velký guru možná už léta žije ve
stejném domě a my ho doteď pouze neviděli. A může se stát, že pak nejdůležitější,
co se od něj dozvíme, bude, že co si sami
neuděláme, to nemáme. A proto praktikujme a ono co má přijít, přijde…
Ale kdo ví, možná je to všechno ještě
trochu jinak. Každopádně, kdybych si měl
opět vybrat svého prvního instruktora jógy,
musel by splňovat následující kritéria:
a) Nechť má lekce v sousedství.
b) Vedle ať je místo, kam se dá jít
po cvičení sednout.
c) Cenu za lekci, nechť má
přiměřenou.
d) A hlavně, ať je krásná :-)

Aromaterapie v praxi

Masáže
1. díl

Markéta Sulánská
www.sulanska.com

Aromaterapeutická masáž je, jak už název
napovídá, kombinací holistické masáže a
aromatických olejů - esencí. Holistické léčení
se zabývá spíše příčinami a prevencí než
léčením symptomů. To znamená například, že
ztuhlost šíje může ukazovat na neprůchodnost dráhy žlučníku (čínská medicína),
a tak upozornit na nevyjádřený hněv. Masáž tedy přes uvolnění svalové tenze v šíji
uvolní dráhu žlučníku a terapeut klientovi doporučí pracovat se svoji agresivitou.
Vše se vším souvisí a naše tělo nám ukazuje, že někde vznikla disharmonie.
Základem aromaterapeutické masáže je klasická masáž, která se věnuje především
svalovému uvolnění a podpoře krevního oběhu. Většina terapeutů však kombinuje
i jiné masážní techniky dle potřeb klienta. Například prvky shiatsu, reﬂexní masáže,
baňkování, čínské masáže aj. Nedílnou součástí je pak antimigrenózní masáž hlavy.
Spolu s dotekovými masážními technikami se používají i nedotykové energetické
terapie, jako je čištění čaker a energetického těla, reiki, chelation aj.
Je důležité přijmout možnost, že tělesné symptomy indikují nerovnováhu
v oblasti duševní, v našich emocích, vzorcích a návycích. Holistický přístup nás
tedy učí přistupovat k našemu tělu jako k bytosti, která je propojením více úrovní
existence a přijmout zodpovědnost za naše zdraví a život jako celek. Holistická
masáž by stejně jako například jóga měla vést člověka k uvědomění, že je existencí nejen fyzickou, ale i duševní, a tím otevřít dveře ke skutečnosti duchovní.
Esenciální oleje jsou právě v případě aromaterapeutické masáže klíčem
k léčení emoční části člověka. Pouhá vůně oleje může navodit pocit pohody
a relaxace. Celý náš život je s vůněmi spojen. Často si pamatujeme, jak voněla
kuchyň naší babičky, když jsme byli malí. Víme, jak voní léto a jak náš partner.
Vůně v nás vyvolávají pocity, které pak často spojujeme s příběhy. Esenciální
oleje v nás mohou některé pocity nejen navodit, ale současně být i pomocníkem
k léčbě těch, které bychom rádi ve své duši rozpustili. Deprese, úzkost a strach
jsou pomocí masáže uvolňovány a esenciální oleje vytváří jemný nástroj, jak
pracovat sám se sebou, jak převzít zodpovědnost za to, kdo jsem a nacházet tak
vnitřní harmonii.
Esenciální oleje rozdělujeme do čtyř kategorií. Výtažky z rostlin, stromů, květů
a plodů (např. oblíbené citrusy). Extrakty se získávají různými postupy jako je
destilace, lisování aj. Olej se do těla absorbuje kůží a inhalací. Vůně esenciálních
olejů ovlivňuje centrální nervový systém a může tak napomáhat při nejrůznějších
psychosomatických obtížích. Éterické oleje se míchají individuálně, dle potřeby
klienta, do oleje základního (slunečnicový, z vinných hroznů apod.).
Aromaterapeutická masáž by vždy měla být masáží celého těla včetně krátké
reﬂexní masáže chodidel a dlaní a terapeut sám by měl být připraven na individuální přístupy ke každému klientovi.

Pokožka je největší lidský orgán, který pokrývá celé tělo. Mimo funkce
ochranné - chrání nás před vodou, chladem, nežádoucími organismy
- udržuje stálou tělesnou teplotu, hladinu tělesných tekutin, vylučuje pot,
a tím i odpadní látky rozpustné ve vodě. Díky kůži jsme schopni vnímat teplo,
chlad, dotek. Stav pokožky odráží celkový stav organismu. Snažte se ji proto
chránit od hlavy až k patě.
Jana Altnerová

www.bmsa.cz

Naolejujte se!
V zimě je pokožka vystavena působení chladu
a je nutné věnovat jí speciální péči. Nesmíme
zapomenout, že na kvalitu pleti působí nejen
výživa zevnitř, ale i z venku. Aby kůže měla
pěstěný vzhled a zpomalilo se její celkové stárnutí, je třeba se o ni náležitě starat. I v zimě
by měla strava obsahovat dostatek vitamínů
a minerálů. Kůži prospívají především vitamíny
skupiny B, betakaroten, vitamíny E, C. Z minerálů je to vápník, hořčík, zinek. Obohaťte proto
jídelníček zralými banány, ořechy, semeny,
tučnějšími mořskými rybami a zastudena lisovanými oleji. Při nedostatečném příjmu tekutin
se pokožka rychle dehydratuje, což zapříčiňuje
rychlejší tvorbu vrásek a je náchylnější ke
změnám teplot. I dostatek pohybu a správné
dýchání udržují pokožku zdravou a mladou.
Stejně důležité je pokožku chránit i zevně.
Jednak přiměřeným oblékáním vzhledem
k nízkým teplotám, ale také dostatečnou
zevní výživou - promazáváním. Podle typu
pleti bychom měli zvolit kvalitní olej nebo
krém a pokožku pravidelně nejlépe po každé
koupeli promazat. Pleť má velkou schopnost
vstřebávat různé látky, především ty, které
jsou rozpustné v tucích, což bychom měli
v péči o ni využít. Snahou kosmetické péče
je dodat všechny účinné látky do pokožky
zvenčí. Je poměrně složité najít v současné
široké nabídce kosmetických přípravků ten
pravý, odpovídající typu pokožky. Ideální
péči nám především v zimě přináší přírodní
rostlinné oleje, které jsou dobře vstřebatelné,
a po přidání čistých rostlinných silic nabízejí

zaručenou a kvalitní péči. Oleje lisované za
studena obsahují nenasycené mastné kyseliny, které jsou užitečné především jako
pomocník látkové výměny. Přirozeně obsahují lecitin, chlorofyl, celou řadu vitamínů

A, D, E, K a mnoho minerálů podle druhu
daného oleje i další účinné složky. Rostlinné
oleje se krásně vstřebávají a pokožku tak
účinně zvláčňují a regenerují. V kosmetice jsou
hojně využívané např. olej mandlový, sójový,
slunečnicový, olivový a olej z obilných klíčků.
I doma si můžete do základního oleje kápnout
pár kapek 100% rostlinných olejů např. levandule, ylang- ylangu , mandarinky… A připravit
tak výživný olejíček na tělo dle vlastní nálady.
Jedna z výhod rostlinných olejů v kombinaci
se 100% rostlinnou silicí je, že mají komplexní
účinek jak na kůži, tak i na psychiku.

Vyzkoušejte pár rychlých receptů na regeneraci pokožky:
 Pokud máte hodně suchou pleť na
obličeji, pomůže vám výživná maska
z avokáda a medu. Stačí do našlehaného
zralého avokáda přidat 2 lžičky bio medu,
lžičku mandlového oleje a nechat 20
minut působit.
 Jednoduchým trikem můžete oživit
obyčejné tělové mléko a vytvořit si luxusní
přípravek: přidejte do něj pár kapek růžového oleje, který má výborné regenerační
a omlazující účinky.
 V lékárně je možné zakoupit základní
mast nebo krém, která se po přidání
pár kapek 100 % silice může proměnit
v luxusní mast na ruce, či krém na obličej.
Pokud potřebujte ošetřit rozpraskané ruce,
přidejte pár kapek levandule, která má
úžasné hojivé účinky.
 Můžete si vyrobit i olej na tělo dle
vlastního přání. Pro regeneraci a uvolnění

napětí vyzkoušejte tento recept: Jako základní
olej použijte nejlépe 40 ml mandlového oleje,
10 ml oleje z obilných klíčků a přidejte 5
kapek geraniové silice, 5 kapek silice z růžového dřeva a 10 kapek silice ze santalového
dřeva. Nebo si do 50 ml základního oleje
přidejte 8 kapek silice ylang - ylang a 12 kapek
silice z pomeranče. Vždy však použijte 100 %
rostlinné silice. Olej působí na celkové uvolnění a omlazení pokožky. Jako nosný můžete
použít i za studena lisovaný olivový olej.
 Občas využijte regeneračního působení
peelingu z přírodního cukru a za studena lisovaného oleje. Do 1 deci za studena lisovaného
olivového oleje vmíchejte 2 lžíce přírodního
cukru a 5 kapek 100 % citrónové silice.
 Pokožce se pomocí jednoduchých domácích triků vrátí jemná struktura, zregeneruje
se a díky éterickým olejům se jemně pročistí
a zpomalí se tvorba vrásek.

Na trhu je spousta kosmetických přípravků a je dobré nešetřit a vybrat si tu nejlepší
kvalitu. Každému vyhovuje něco jiného, a to platí i při výběru vhodné kosmetiky. Důležitá je
především pravidelná denní péče, proto na svou kůži nezapomínejte a hýčkejte si ji. Tak se
pořádně naolejujte a hurá do zimy!

BUĎTE ZMĚNOU, KTEROU SI PŘEJETE VIDĚT VE SVĚTĚ

Která jóga je špatná?
Václav Krejčík

Nedávno jsem četl, že správná jóga je pouze ta, co má ﬁlosoﬁi. Článek
obsahoval mnoho pochybností o tom, která ji má, a která ne. Vyznělo
z něj, že ﬁlosoﬁe jógy je charakterizována jako zklidnění mysli a zastavení změn v ní. Klidná hlava je základem zdraví. To je důležité tvrzení,
protože hlava ovlivňuje fyzické tělo po zdravotní stránce.
Po které józe však hlava není klidná? Podle novin, které jsem četl,
existuje jen jeden správný styl jógy a ostatní druhy jsou špatné. Už od
mládí, kdy jsem se učil aerobik, mám problém s tím, že něco je černé a
něco pouze bílé. Můj učitel aerobiku viděl jen dvojbarevně a neexistovala cesta mezi tím. Přitom právě meziprostor byl krásný k objevování
a k následnému rozvoji. Nemyslíte? Představte si, že vám někdo řekne,
že jen powerjóga, nebo jen iyengar jóga, či bikram jóga je ta správná.
Nebo že se musíte jógu učit jen v Indii, protože jinak to není jóga. To
přece není pravda. Každý styl jógy má svoji krásu. Je jedno cvičíte-li
hathajógu, powerjógu nebo ashtanga jógu. Po každém z těchto stylů,
kdy člověk musí provádět řízený pohyb a vědomě dýchat, nastává
zklidnění. Prohlubuje se stav uvolnění a míru v sobě. Pataňdžaliho
Jógasútra říká, že jóga pracuje na zklidnění mysli. V klidné mysli by
nemělo docházet ke změnám (těkání, roztržitosti, rozptýlení koncentrace na mnoho vjemů z okolí), které mohou působit problémy v psychice a následně ve fyzickém těle. Klid mysli si nevykládejme tak, že
musíme skončit s přemýšlením, prací, se čtením novin, sledováním
televize, nebo tím, co máme rádi. Zklidnění mysli znamená, mít ji pod
kontrolou, umět ji vyčistit a následně vypnout. Určit jí jeden bod, ke
kterému má být v danou chvíli připoutána.
Pro příklad si představte oběd. Sedíte v restauraci, máte před sebou
dobré jídlo. Pozorujete cvrkot okolo sebe. Zhltnete sousto, které zapijete vodou, a do toho všeho vám zavolá kamarádka a vy se s plnou
pusou dáte do diskuse. Oběd končí, vypínáte telefon a z polední pauzy
se vracíte do kanceláře opět pracovat. Nepoznáváte se? Připadá vám,
že mysl byla zklidněná a že jste ji měli pod kontrolou? To, co se učíte
na každé hodině jógy - koncentrovat se a zklidnit se - jste najednou
opomněli. Během jídla jste vyřídili mnoho věcí, ale nemohli jste ani
postřehnout, co jste vlastně snědli a jak to chutnalo. Po obědě se cítíte
unaveni, protože jste si čas určený pro jídlo nevychutnali. Nepoznali
jste samotnou prapodstatu jídla. Proto jezme raději v klidu, s rozvahou,
aby se následně podařilo stravu dobře rozložit a vstřebat jednotlivé
živiny.
Co je tedy zklidnění mysli? Je to nevědomost činů, které provádíme
v určitou chvíli, nebo vědomost TADY a TEĎ? Nechme se inspirovat
Pataňdžaliho Jógasútrou a vraťme se k sobě. Každá jóga může být
příjemným průvodcem v umění koncentrace a čištění mysli.
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Pozice, kterými můžete uvolnit záda, zbavit se napětí a únavy.
Cvičte je pravidelně a používejte při nich vědomé dýchání.

Sestava pro zimní období

Během zimního období pamatujte na zlatá pravidla, jak si
udržet energii:
Jezte lehké jídlo.
Pravidelně (minimálně 3krát týdně) se pohybujte. Vhodnou pohybovou aktivitou je jóga s jakýmkoliv
přívlastkem a v jakékoliv formě (rozproudí energii a zruší nechuť).
 Když ráno vstanete a nemáte dobrou
náladu, zvolte si pozitivní program
(vložte si do mysli hned po probuzení
pozitivní náboj pro celý den).
 Nepodléhejte vlivům okolí. Zkuste se zastavit alespoň na 15 minut



Začněte kroužit několikrát
za sebou doleva. Provádějte kruh a plynule dýchejte.

Ve stejném počtu opakování provádějte
kroužení doprava.

Nadechněte se výchozí pozici kočky...

Kombinace dynamiky
...a s výdechem přejděte do
pozice dítěte. S nádechem se
vraťte zpět a s výdechem opět
sedněte na paty tak, abyste
sedací kosti cítili co nejníže
na patách. Kdyby vás tlačila
kolena, podložte si je dekou.
Proveďte 20 krát za sebou,
abyste aktivovali tělo.

Get in Balance seriál

Múladhára - I. kořenová čakra
Mgr. Olina Tajovská

Připomeňme si na úvod pár termínů, které
je vhodné znát. Je jednoduché představit
si síť tepen, žil a vlásečnic, které rozvádějí
krev celým tělem. Připusťme, že existuje
síť kanálků - v hinduismu nazývaných
nádí - kterými proudí energie. Hlavním
z nich je sušumna, představující centrální energetickou cestu těla, nehmotnou
„trubičku“, popisovanou v barvách světle
modrého zevnějšku a rudého středu. Běží
paralelně s páteří mírně vpředu od první
čakry na dolním konci páteře k čakře na
vrcholu hlavy, kde se stočí směrem k čelu
a končí v místě čakry šesté mezi obočím.
Tak jako má čínská medicína pojmy
jin a jang, tak ajurvédská medicína
pracuje s opačnými energiemi slunce a
měsíce. Napravo od páteře vede sluneční
kanálek pingala, je červené barvy,
mužské povahy s projevem tepla. Běží
podél hlavního kanálu a na hlavě končí
u pravé nosní dírky. Vlevo je měsíční
kanálek ida, je bílé barvy, značí ženskost
a chlad a končí u levé nosní dírky.
V klíčových bodech se tyto dva
postranní kanálky na sušumna kanálu
kříží a tvoří energetické křižovatky čakry. V těchto místech se pak energie
sbírá a získává, a to i z okolního prostředí,
zpracovává, ukládá, proudí, blokuje.
Životní energie - v čínské medicíně
nazývána čchi, v józe prána - je životní
síla proudící v našem těle. Získáváme ji
z vhodného jídla, pití, dýchání, pobytem v
přírodě a cvičením. Jemné energie velmi

S výdechem sedáme opět do pozice dítěte.
Opakujeme na druhou nohu a celou sestavu
několikrát za sebou.

Pozice
twistu

S výdechem se ukloňte k jedné dolní končetině.
Plynule dýchejte a uvolněte se v pozici. Po výdrži
zhruba na 6 nádechů a výdechů vystřídejte strany.

Pozice překážkového
sedu
Pokrčte jednu nohu a opřete
ji o protilehlé stehno zevnitř.
Nadechněte se a předkloňte
se k napnuté dolní končetině.
Vydržte 10 nádechů a výdechů,
potom vyměňte strany. Pozice
protahuje nohy a uvolňuje kyčle
i záda. Pozor - nepřitahujte se
k noze, ale zaujměte pozici
a potom se v ní uvolněte.

Postavte se a přesuňte váhu na jedno chodidlo. Zaměřte pozornost
do jednoho
bodu. Zvedněte pokrčenou nohu, vytočte koleno a
opřete chodidlo o vnitřní
stranu stehna. Vzpažte,
nebo nechte
dlaně spojené před hrudníkem. V pozici proveďte několik nádechů a výdechů a vystřídejte strany.

Pozice orla

Pokrčte nohy a mírně podřepněte. Pokrčenou
pravou paži dejte před obličej. Do jejího podloktí zasuňte levou paži a obtočte předloktí
okolo sebe. Směřujte dlaně
na sebe. Zvedněte a pokrčte pravou nohu, přes stehno druhé dolní končetiny ji
obtočte tak, abyste postupně zasunuli nárt za lýtko.
Provádění pozice je náročné, především pro klouby,
proto nechoďte přes bolest
a respektujte možnosti svého těla. Pravidelným cvičením se klouby uvolní a časem půjde pozice provést
lépe. Nespěchejte. Na jedné
straně zůstaňte několik nádechů a výdechů, opakujte
na druhou stranu.

foto: Miroslav Šneberger

Pozice stromu

II. díl

Energie a čakry

S výdechem sedáme do pozice dítěte, s nádechem se vracíme zpět do pozice kočky.
Pokrčíme
nohu, chodidlem ji opřeme
k opačnému
kolenu a vytočíme pokrčenou nohu do
strany.

Pozice
obráceného
překážkového
sedu

každý den, ať získáte odstup od všedních záležitostí. (Představte si, že
sedíte, ležíte, máte zavřené oči, vnímáte a cítíte svůj dech. Na něj upínejte
pozornost a snažte se jej pozorovat.
Když se to naučíte, můžete si stejný
proces vyzkoušet kdykoli během dne.
Někdo vás naštve, čeká vás nepříjemná schůzka, nebo jen nesvítí slunce.
Zastavte se a dýchejte.) Staňte se pozorovateli toho, co se okolo vás děje. Jen
to vnímejte, ale zkuste nepodlehnout
těmto vlivům. Pomocníkem vám bude
pravidelné plynulé dýchání a upřená
pozornost na něj.
 Radujte se, že jste ráno vstali a jste
zdraví.
 Radujte se, že potkáte přátele, a že

můžete být v kruhu lidí, kteří vás
mají rádi, a vy máte rádi je.
 Usmívejte se na svět, i kdyby ten
úsměv měl být někdy falešný. Trénujte
ho! Smějte se a buďte spontánní.
(Často se nám zdá, že Američané mají
falešný úsměv a třeba to tak i je, ale
potkáte-li proti sobě na ulici usmívajícího se člověka, potěší vás více, než
zamračený. Projevte v obličeji radost.
Myslet si můžete, co chcete).
 Radujte se z toho, že jste!!!
 Trénink mysli není jednoduchý.
Je to náročná práce a vyžaduje píli,
pravidelnost, oddanost a odhodlání.
 Powerjóga vám pomůže vhodně
trénovat a upevňovat koncentraci a fyzické zdraví.

Čím víc o čakrách vím, čím víc se jimi zabývám, tím větší mám pocit, že je potřeba vše
trochu zjednodušit, aby se cesta hledání rovnováhy a harmonie stala přístupnější, protože
minout ji je zkrátka škoda. Slova nás často omezují a vnitřní význam čaker neodhalí.
Skutečného poznání lze dosáhnout pouze aktivním cvičením, prací s dechem a meditací.
Ale už fakt, že jste jógu zařadili do svého života a věnujete jí čas, je nemalá část práce na
cestě k vnitřnímu pocitu vyrovnanosti.

Kombinace pro uvolnění kyčlí a zad

Pokrčte nohy a s výdechem se otočte za pravým
ramenem dozadu. Zůstaňte a vyrovnejte páteř.
Uvolněte ramena a plynule dýchejte. Vystřídejte
na obě strany.

Když vládne zima, úsměv zmizet nemusí
Václav Krejčík

V pozici kočky srovnejte
celé tělo. Neprohýbejte se
v zádech - kostrč táhněte
dozadu a temenem hlavy
tlačte dopředu. Břichem
v oblasti pod pupíkem
(uddijana mudra) vystelte
páteř a nebuďte prohnutí.
Plynule dýchejte a snažte
se stále prodlužovat páteř.
Mějte pocit, že rostete.

JÓGA & ENERGIE

Čakra múladhára
Z knihy Kundalini Yoga for the West

citlivě reagují na řízené dýchání, kterým
ovládáme proudění prány.

I. čakra MÚLADHÁRA

Múla - kořen. Adhára - opora. Název
čakry charakterizuje její funkci - uzemnění, spojení se zemí, se vším živým,
uvědomění si naší náležitosti do hmotného
světa. Potlačování této skutečnosti vede
k životu v iluzi. Čakra symbolizuje pud
sebezáchovy, schopnost bojovat s nepříznivými okolnostmi, schopnost přizpůsobit
se okolním podmínkám.
Základní čakra je obrácena k zemi, ze
které čerpá energii, proto je pro nás pobyt
v přírodě tolik důležitý. Barvou, která
patří tomuto energetickému centru, je
červená symbolizující vášně a životní sílu.
Je symbolem nejprimitivnějších instinktů
a pudů. Projevuje se touhou po bezpečí ve
světě, hromaděním přátel, věcí, materiálního zabezpečení, založení rodiny. Dřímají
zde ale také strachy a komplexy. Je spojena
se žlázou nadledvinou, kde se produkuje
adrenalin, který nám dává energii k boji
nebo útěku.
Energie kundaliní dlí v základní čakře,
probuzení této tajemné ukryté energie, jež
stoupá vzhůru, vede k osvobození.
Múladhára čakra je zobrazena jako
4 okvětní plátky s vyjádřením 4 základních
živlů. Uvnitř je žlutý čtverec symbolizující zemi a stabilitu. Šipky směřující ven
z rohu a středu stran znamenají možnosti,
jež se člověku otvírají v hmotném světě.
Nechceme-li promrhat svoji energii dosahováním mnoha cílů, je třeba vypěstovat
si bystrý úsudek. Proto je uvnitř znázorněn
bílý slon - znak dobrého bojovníka, pracovníka a hlavně inteligence. Ale také mysli,
která může být i destruktivní, pokud není
trénovaná. Blokády na této čakře se projevují jako sebestřednost.
Když je kořenová čakra „zdravá“, je
jednoduché činit moudrá rozhodnutí, kde
a jak žít, jak nakládat se svými penězi, jak
se starat o dům a jak pojmout každodenní
povinnosti. Dobře fungující múladhára
usnadňuje správnou péči o sebe sama. Po
emocionální stránce nám pomáhá vymezit
hranice ve vztazích a říci ne, když je to
správné. Slona najdeme i v páté čakře, kde
symbolizuje zvládnutí duševních schopností.
Každá čakra je ovládána boží dvojicí.
Zde je to Brahma v dětské podobě, což má
značit jistou nevyspělost vědomí na této

úrovni. Brahma drží žezlo, které symbolizuje páteř, kterou stoupá kundaliní
nahoru (kanálem sušumna).
Manželka Brahmy Dákiní drží oštěp,
meč, žezlo s lebkou a pohár. Dělá gesta,
která zahánějí strach, stejně jako Brahma.
Oštěp znamená potřebu dosáhnout
síly, meč bystrosti mysli, žezlo prázdné
mysli, pohár životadárné vody. Stočený
had je symbolem kundaliní. Prameny říkají, že je zde psychický uzel, který je
třeba rozmotat, aby energie stoupala
vzhůru. Toho lze dosáhnout změnou
celkové orientace, nejen racionálním
myšlením.

Múladhára:
 Ovládá nohy a chodidla, kosti

a tlusté střevo
 Žlázou s vnitřní sekrecí

je nadledvina
 Smyslem čich
 Blok na této čakře působí:

pesimismus, chamtivost,
deprese, závist, upřednostňování
moci, obezita, zácpa, ischias
 Pro posílení čakry noste červenou
barvu se všemi odstíny.
 Z aromaterapie použijte myrtu,
pačuli, vetive-vousatku nebo
dubový olej.
 Pracujte na zahrádce, zajděte do
přírody, ukliďte stůl, skříň či
šuplík, který si o to říká.
Pozice posilující I. čakru:
Džanuširšásana - jedna z nejúčinnějších pozic pro protažení křížokyčelního skloubení. V sedu dandásana
pokrčíme levou nohu a patu přiložíme
k hrázi. Povytáhneme se z pasu do
ohnutého předkolnu, paže drží palcovou
a malíkovou hranu chodidla a pomáhají v rytmu dechu s přitažením trupu.
Zádové svaly se snažíme mít relaxované. Prodýcháme. Další variantou je
parivrtta džanuširšásana, kdy se tělo
a obličej vytáčí ke stropu, pravá ruka
podhmatem uchopí vnitřní hranu
chodidla a levá ruka přes hlavu malíkovou hranu - vyžaduje nácvik.
Paščimóttanásana v sedu dandásana
předklon do krajní polohy.
Vadžrásana - sed na patách, ruce
spojené za zády s propletenými prsty,
čelo v předklonu k zemi.
Každá praxe čaker vyžaduje určitou
přípravu stravy, zdokonalování schopnosti koncentrace, nácvik meditací,
pravidelné cvičení ásan a dechových
technik. Proto jsem připravila dvoudílný workshop Tajemství energie
v nás, kde se budeme věnovat energii,
čakrám, dechovým technikám a svalovému systému.
Příště: Svadhišthána - II. čakra

CHCEŠ REALIZOVAT SVÉ SNY? PROBUĎ SE!
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Pozice měsíce
Svíčka

Výdrž v pozici
Na začátku setrvejte
v pozici asi 10 sekund
a postupně přidávejte
každý den dalších 10
sekund, až se dostanete zhruba na čas od
1 do 3 minut. Jakmile
se z pozice začnete
vracet, nenechte
tělo spadnout, ale
postupně ho pomalu
pokládejte. Po ukončení pozice zůstaňte
chvíli ležet na zádech
a jen plynule dýchejte. Následuje pozice
ryby, aby vyrovnala
a otevřela tlak, který
vznikl v oblasti krku.

(SARVÁNGÁSANA)
Provádění pozice

Vleže na zádech zvedněte hlavu bradou k hrudníku a položte ji
zpět. Máte-li svázané vlasy, rozpusťte si je, nebo je dejte stranou.
(Srovnáte tím bradu a postavení šíje.) Zvedněte nohy, přeneste je
vznesmo za hlavu. Podepřete si záda dlaněmi. Uvědomte si lokty
a přibližte je k sobě. Opřete se do nich a pomalu zvedněte nohy
nahoru. Po vnitřní straně dolních končetin protahujte nahoru,
ale nemusíte je napínat. Hrudní kost přibližujte k bradě. Zůstaňte
v pozici na několik nádechů a výdechů.

Pozor!

Nepohybujte se po krku. Neprovádějte zvednutí švihem
nahoru. Při návratu držte záda a opatrně se vracejte. Nejdříve
spusťte kolena na čelo a chvíli počkejte. Potom vraťte nebo
pokračujte v další pozici (pluh). Vždy po provedení svíčky a by
měla následovat pozice ryby. Svíčka nepatří k jednoduchým
pozicím, dříve než se do ní pustíte, trénujte zvedání a udržení
dolních končetin kolmo k zemi. Až se naučíte tuto formu,
potom se vydejte se vší opatrností dál.

Účinky pozice

Svíčka je řazena ke královským pozicím. Její účinek je pro celé tělo mimořádný.
Převrací celý organismus vzhůru nohama vůči gravitaci (běžnému způsobu života). Prokrvuje hlavu, obličej, mozek, ovlivňuje všechny funkce v těle. Protahuje krční
páteř. Působí na zvýšení imunity, vitality a regeneraci těla. Prohlubuje aktivitu metabolismu, vyrovnává funkci žláz s vnitřní sekrecí. Odstraňuje únavu, zácpu, trávící problémy,
omezuje chuť k jídlu. Působí blahodárně na návratnost krve z dolních končetin. Zlepšuje
problémy vzniklé v hrdle, normalizuje stav štítné žlázy. Je vědecky podloženo, že při
statickém zaujetí pozice dochází k poklesu krevního tlaku.

Kontraindikace

Problémy se štítnou žlázou, krční páteří, rameny a očima, vysoký
krevní tlak, obezita, onemocnění srdce. Cvičení obrácených pozic
není vhodné při menstruaci.

-gib-

Mudry

základních muder dvacet pět. V jiných
spisech jich můžeme nalézt i více. Aby
došlo k podpoře účinku muder, je možné
je spojovat s dalšími technikami. Například s mantrami, bandhami, pránájámou.
Mudry mají různé duchovní významy.
Jejich praxe může být spojena s praxí
čaker - pokud energie vystoupí do vyšších
čaker, můžeme ji tam pomocí muder
udržet a nenechat klesnout zpět.
Mudry jsou často polohy rukou - tvz.
hastamudry. Existují však i mudry hlavy
- zaměření pozornosti na špičku nosu,
dopředu na obočí. K mudrám počítáme
např. i pozici lomené svíčky (viparita
karaní). Nejvíce je však hastamuder,
které se používají k nasměrování energie.
Někdy se vedou spekulace o tom, co jsou
mudry a co bandhy. Ve skutečnosti mezi

Václav Krejčík

Po minulém díle věnovaném základním
mudrám, které se používají převážně pro
aktivaci jednotlivých fází dechu, se dnes
budeme věnovat těm, které mají základ
v hathajóze. Pro mnohé z nás vypadají
jako „prosté“ pozice, které provádíme
na hodině jógy. Ve skutečnosti platí,
že jimi můžeme navodit postoje mysli.
V hinduismu mají nejrůznější bohové

spojené ruce, opírají určité části těla
o druhé. Tyto pozice mají mystický
význam, který přenesen do praxe může
poukazovat na stejné vjemy: ochranu,
neporazitelnost, vítězství atd. Mudry by
neměly být chápány jen jako polohy těla,
ale i stavy vědomí. Bez vědomí významu
má mudra jen malou platnost. V Geramze
samhitě (základní knize o józe) najdeme

nimi velký rozdíl není. Bandhy udržují
energii v těle, mudry ji směrují, čímž
navozují rovnováhu v těle.
Někdy mají mudry i tajné poslání. Záleží
na učiteli, kolik informací o významu
muder žákovi sdělí. Zaujímáním muder
můžeme ovlivnit zdravotní stav jak těla,
tak i duše.
Při praktikování muder je důležité
příjemné prostředí, pohodový stav mysli,
vědomá koncentrace, vizualizace a aﬁrmace. Stejně jako v józe je i při zaujímání
muder nezbytné upínání pozornosti na
dýchání. Pravidelný dech, jemný a lehký
dotek prstů, částí těl, koncentrování se do
jednoho bodu, vybavení si určité barvy,
hudby, či zvuku, vyslovení aﬁrmace související s mudrou, popř. nějakého přání. To
vše opakováno pravidelně, několikrát týd-

Tadagi mudra

ně a zaujímáno po delší dobu (od jedné
minuty až po zhruba 30 minut) může
pomoci v účinku muder.
Každá mudra je zaměřena na určitý
orgán, fyzický nebo psychický stav. Spolu
se zaujetím mudry je vhodné provádět
plynulý dech a svoji pozornost upínat na
barvu a aﬁrmaci (poslání) mudry. Pokud
je neznáte, představte si něco, co vám bude
příjemné. Můžete si pustit klidnou hudbu,
která ve vás vyvolá dobrý pocit, vybavit si
barvu, která se vám líbí, představit určitou
situaci, lidi, stavy, sny, cíle, kterých byste
chtěli dosáhnout. Mějte jednu skutečnost
dominantní a jí věnujte pozornost. I tady
platí: Čím silnější máte myšlenku a psychické nastavení, tím úspěšněji dojdete ke
svému cíli, zvládnete své psychické stavy
a podaří se vám splnit vaše přání.

Viparita karani mudra
(poloviční svíčka)

Jóga mudra (pečeť jednoty)
problémům s močovými cestami.
Dochází k uvolňování zad, míšních
nervů vystupujících mezi jednotlivými obratli. Tyto nervy jsou
protaženy a aktivovány. Jste-li
vzteklí, nepříjemní a podrážděni,
tato mudra stimuluje solar - plexus,
uvolňuje a zjemňuje energii.
všechna fota: Miroslav Šneberger

Posaďte se do zkříženého sedu.
Srovnejte postavení těla tak,
abyste cítili sedací hrbolky, které
lehce táhnete k sobě a od nich
vzpřimujete páteř. Spojte paže za
zády, abyste uchopili pravé zápěstí
prsty levé dlaně. Nadechněte se a
soustřeďte se na vedení nádechu od
první čakry směrem k šesté čakře.
Lehce zadržte dech a na šestou
čakru se soustřeďte. S výdechem
se předkloňte a plynule dýchejte.
Po chvíli vyměňte zkřížení nohou
a paží.
Aﬁrmace: S díky a chválou
jsem připraven přijmout to, co pro
mě universum přichystalo.
Tato mudra působí na břišní
orgány, proti zácpě, nadýmání,

Posaďte se nohama položenýma před sebou. Lehce si
uchopte hýždě a zkuste je roztáhnout tak, abyste cítili
sedací hrbolky a udrželi správný sklon pánve. Napřimte
trup. Uchopte se jemně prsty rukou za špičky chodidel.
Lehce sklopte bradu a zůstaňte s pohledem upřeným
před sebe. Nadechněte se při soustředění se na třetí
čakru. Zadržte dech. S výdechem zůstaňte a jen uvolněte
tělo. Opakujte zhruba desetkrát za sebou.
Aﬁrmace: S hořící pochodní čelím výzvám života.
Vhodné cvičení pro posílení sebevědomí, zaměření
se ke svým cílům, jednotě mysli a těla. Dobrá pozice pro
plíce, žaludek a střeva.

TO NEJCENNĚJŠÍ NENÍ NIKDY ZADARMO, ANI NA PRODEJ

Použitá literatura: Hirschi, G.,
MUDRY, Praha: Pragma, 1998.

Na zádech zvedněte
nohy. S nádechem
přitáhněte kolena
k hrudníku, zvedněte je a podepřete
si pánev rukama.
Soustřeďte se při
prvním nádechu
a výdechu na třetí
čakru solar-plexu,
při druhém na čakru
srdce, při třetím
na krční čakru, při
čtvrtém zase na
čakru solar-plexu.
Setrvejte zhruba na
12 až 36 nádechů a
výdechů. Při návratu
položte kolena na
čelo a postupně se
vracejte zpět.
Aﬁrmace: V mé
hloubce sídlí to
nejvyšší.
Pozice má vliv na
prokrvení celého těla
a aktivuje mozkovou
činnost. Zbavuje
únavy. Působí očistně
na plíce, močový
měchýř a střeva.
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Když jsem potkal poprvé Líbu s Veronikou, vůbec mě nenapadlo, že se jedná o mámu a dceru. Připadaly mi spíš
jako dvě kamarádky, které si bezvadně rozumějí. Věčně usměvavé „parťačky“ a jejich neobyčejný vztah jsem měl
šanci více poznat na cvičební dovolené ve Vrsaru.

Jakub Šamberger

Nejlepší kamarádky - matka s dcerou

Jednoho dne si se sousedkou vzaly
auto a začaly objíždět okolní vesničky
a tělocvičny a hledat nějaké cvičení, které
by je zaujalo. A v sokolovně na Zbraslavi
narazily na Irenu Staňkovou, která je
naprosto okouzlila. „Ze dveří do tělocvičny
jsme viděly nádhernou ženskou, která na
sobě měla zelenkavé elastické kalhoty,
jaké tady v té době nikdo neměl.“ Bývalá
moderní gymnastka je zkrátka uchvátila.
„Veru, příště jdeš s námi! Tu ženskou
musíš vidět,“ řekla večer dceři Líba. A tak
začaly Líba s Veronikou vyrážet na pravidelné cvičení. Zpočátku byla tahounem
Líba, později její roli převzala dcera, která
stále srší energií. Postupně se tak dokázaly
zapojit do koloběhu života na okraji Prahy
a vytvořily si spoustu kamarádek. Od
cvičení se postupně dostávaly do hlubších

hovorů, a jak říká Veronika „při kafíčku a
dortíčku“ toho na sebe řekly tolik, co by
ze sebe o samotě asi nikdy nevypravily.
V partě kamarádek také navzájem vyřešily nejeden problém. V době Veroničina
dospívání se postupně vztah mezi matkou
a dcerou přeměnil na vztah dvou kamarádek, které před sebou nemají žádná
tajemství.
Mají také velké štěstí v tom, že nemusely
cvičit kvůli postavě, protože jsou štíhlé od
přírody a pohyb tak braly vždy jako radost
a potěšení. Obě si ale prošly obdobím,
kdy jako proutek nebyly. Líba po porodu
Veroniky a Veronika v době, kdy v rámci
studia vyrazila do Anglie jako au-pair.
„Měla jsem stres ze zkoušek a rodina, ve
které jsem bydlela, se zdravým životním
stylem zrovna nevyznačovala. A tak jsem

Business osobnost

foto: Radovan Šubík

Když jsem byla panem Krejčíkem oslovena, abych
napsala zamyšlení na téma pohyb, meditace a strava
jako pomocník v práci, rozesmálo mě to na celou ulici.
Na moji vyhýbavou odpověď, že si nejsem jistá, zda
mohu něčím obohacujícím přispět, odvětil, že mám
dobrý pohled na míru práce a sebe samu. To byla
výzva podívat se, jak je to s realitou.

Mirka Pejcharová
manažerka prodeje příslušenství
Nokia pro ČR a SR

Pracuji ve společnosti, kde se hodně
učíte, protože inovace a změny jsou
denní skutečností. Jste součástí několika týmů, nikdo Vám nestojí za zády
a neříká, co a jak máte dělat. Máte
výborné pracovní zázemí. Hodně cestujete a k tomu, abyste mohli pracovat
kdekoliv a kdykoliv máte náležité
vybavení, včetně samozřejmosti, jakou
je email na mobilu. To vše znamená
velkou zátěž. Pořád jste pod tlakem
několika lidí, úkolů a termínu. Denně
přehazujete vybrané priority z priorit.
Myslet si, že budete mít někdy hotovo,
je nebezpečnou iluzí.
Když se dívám zpět, a zvláště na roky,
kdy jsem velmi intenzivně pracovala,
jsem šťastná, že jsem včas pochopila
důležitost péče o sebe samu. Je smutné,
kolik lidí stále žije převážně „vně“.
Důležitý je pro ně poslední model toho
či onoho, přebíjení jednoho zážitku
dalším, apod. Investice dovnitř, tudíž i
do svého zdraví, je zbytečným luxusem
a prevence pojmem zapomenutým.

Moje investice
do zdraví
Svému tělu dopřávám plnohodnotnou
stravu v bio kvalitě již šest let. Měnit jídelníček, z typicky moravské stravy směrem
ke zdravé výživě s maximálním možným
vyloučením bílých jedů, uzenin, masa
a citrusů, jsem začala podstatně dříve.
Prvotní motivací pro mě byly zdravotní
problémy. Ty jsou dnes dávnou minulostí.
Navíc se cítím podstatně lépe, mám více
energie, potřebuji méně jíst a zjemnily se
mi chutě.
S pohybem to bylo těžší. Ke sportu jsem
nebyla vedená a nechtělo se mi. Blokovala jsem se předsudkem či výmluvou, že
nemám čas cvičit pravidelně. Ke změně,
kromě hledání, co by mne bavilo, mi
pomohly masáže. Blahodárný to pohyb
a bez vlastní námahy. Každopádně po
celodenním pohybu prsty na klávesnici
v kanceláři mě zavřenou mezi stěnami
posilovny nepotkáte. Pracovní beneﬁt
v podobě permanentky do sportovního centra využiji maximálně v zimě,
a to k relaxaci v sauně. Raději se venku
proháním na bruslích, na kole nebo v
zimě na běžkách. Následně se protáhnu
strečinkem.
Vzhledem k tomu, že prakticky celý den
sedím, hledala jsem také něco, čím bych

protáhla a zároveň zpevnila své tělo.
Samozřejmě, jak jinak, než efektivně,
tudíž v krátkém čase a kdekoliv. Tak
jsem letos objevila powerjógu. Překonala vše a hlavně mi pomáhá s učením
se správného dýchání.
Ke stravě a pohybu musím ještě
doplnit nutnost dostatečného spánku
a odpočinku. Přináší mi odpoutání
a inspiraci. Ráda zkouším nové věci
a experimentuji. Také jsem, po letech
téměř žádného volna, objevila kouzlo
měsíční dovolené. Nemám za sebe
zástup, takže se mě neptejte, jak to
vypadá před a po, ale i tak vřele doporučuji. Ovšem bez mobilu a emailu!
Mám-li to shrnout, má zkušenost
staví kvalitní a vyváženou stravu,
pohyb, spánek a odpočinek jako základ
pro zdraví těla. Dle rčení „ve zdravém
těle zdravý duch“ pak lépe zvládám
těžké chvíle, nesnáze a bolesti. Jsou
darem a výzvou k učení a posouvají
mne dál na cestě hledání životní rovnováhy.
A meditace? To je pro mě každodenní
život, kdy se mi daří žít v přítomném
okamžiku, v realitě se soustředěnou
pozorností.

jenom józe. To samé jsem si myslela
i o nás,“ vzpomíná Líba. Nakonec si však
jógu v jakékoli podobě oblíbily obě. Cesta
to byla postupná, protože jóga se zpočátku
v českých ﬁtness centrech příliš necvičila.
Jednou vyrazily na dovolenou s powerjógou do Chorvatska. Cesta autobusem
byla dlouhá a únavná, ale vedle nich
seděl manželský pár a díky společnému
povídání jim cesta uběhla rychleji. Když
potom stejný pár potkaly u moře, uvědomila si Veronika, že rysy ve tváři ženy jí
někoho připomínají. „A vyhrkla jsem ze
sebe, jejda, vy jste určitě Vaškova máma,“
říká s úsměvem Veronika. Zbytek pobytu
pak trávili společně ještě s dalšími cvičenkami. Přátelství vydrželo do dnes. I když
Vaškova maminka již není mezi námi, se
zbytkem „party“ se stále vídají. „Jednou
za půl roku se svoláme, sjedeme se ze
všech koutů republiky a strávíme společný
víkend. Tolik legrace a pohody najednou
se málokdy poštěstí,“ potutelně se usmívá
Líba. „Samozřejmě máme i neshody.
Diskutujeme o józe, jakým způsobem ji
kdo učí, co předává lidem, který styl se nám
líbí, a často se neshodneme, ale tak je to
v pořádku. Je to zkrátka takový náš víkend
plný jógy,“ dodává. A obě shodně přiznávají, že sice nestíhají pravidelně cvičit, ale
jógová pravidla aplikovaly do svého každodenního života. Především ono okřídlené,
ale málokdy dodržované - „teď a tady“.
Pokud stále ještě nevíte, proč jsem si
k povídání vybral Líbu a Veroniku, tak
právě pro jejich úžasně pozitivní přístup
k lidem i k životu. Pro radost a nadšení ze
všeho co dělají. A proto je s nimi vždycky
příjemně a pohodově.

si jednoduše vyžrala 10 kilo navíc,“ říká
Veronika. Líba se jen usmívá. Jako by
vytušila mou další otázku, rozpovídá se:
„Včera jsme měli k večeři vepřové koleno.
Hrozně mi chutnalo, ale večer jsem se
převalovala v posteli, nemohla jsem
usnout a sama sobě jsem v duchu nadávala,“ přiznává se Líba. Její manžel má
rád českou kuchyni, a tak si s ním občas dá
knedlík s omáčkou, ale jen jeden nebo dva
a jinak se hlavně snaží nepřejídat a nejíst
pozdě v noci. Oproti tomu je zajímavá
zkušenost Veroniky. Její přítel Gerard je
Francouz a ti jsou známí svým kladným
vztahem k jídlu. Přesto je většina z nich
štíhlá. Veronika mi to následně vysvětluje: „Francouzi jídlo zbožňují a večeře
je pro ně posvátná. Je dlouhá, hodně se
při ní povídá a je to taková společenská
událost. Snídani sice lehce odbývají, ale na
oběd si najdou čas vždycky. Jídlo si prostě
vychutnávají. Když někdy poslouchám
svoje kamarádky, které údajně nestíhají
oběd a v kanceláři snědí během dne pět
tatranek, a říkám si, že tolik práce určitě
nemají.“
Od jídla se pomalu dostáváme na jógu,
protože Líba vtipně poznamenala, že na
aerobic ještě mohla přijít trochu najedená,
ale na jógu si to opravdu netroufne. První
zkušenost s jógou měly obě na Černém
Mostě ve Factory Pro. Jelikož rády zkoušejí
nové věci, vydaly se na lekci Vaška Krejčíka, když poprvé prezentoval powerjógu
v České republice. „Po skončení lekce jsem
v šatně říkala Veronice, že není možné, aby
u toho Vašek zůstal. Tohle ho přeci nemůže
bavit. Vůbec jsem si nedovedla představit,
že by přestal s aerobikem a věnoval se

Bleskový
rozhovor
s hercem, zpěvákem
a tanečníkem
Jiřím Kornem

Václav Krejčík

Volný čas je pro každého z nás
velice příjemný. Ve Vašem nabitém
diáři jsou zřejmě jen skulinky, kdy
nemáte žádnou povinnost. Jak
nejraději trávíte své volno?
Nejraději trávím volno v posteli. Čas
od času je to velmi příjemné. Avšak
v posteli se nedá být stále. Tělo potřebuje pohyb. Proto rád sportuji. Je to čím
dál obtížnější, ale vybírám si kolektivní
sporty, které jsou navíc zábavné. Mí
přátelé mě nenechají zahálet a já jsem
jim za to vděčný.
V současné době je životní styl
stále více skloňovaným souslovím.
Jaký je ten Váš?
Přiměřeně, přiměřeně. Můžete si naplánovat cokoli, jen je otázkou, zda
člověk, jedinec, tak křehký a slabý,
dokáže dodržet slíbené. Občas se nám
naše předsevzetí vymknou z ruky, ale
nesmíme truchlit. Nové začátky jsou
vždy vzrušující. Tak se nebojme někdy
šlápnout vedle.
Myslíte si, že je důležité sportovat
a zdravě jíst, nebo jsou to veličiny,
které jen obtěžují život?
Dokud aktivně sportujeme, můžeme
jíst i řekněme nezdravě. Ale co je
nezdravé? Těžká jídla nám zpomalují
aktivitu. Po některých lehčích kuchyních
je nám sice fajn, ale občas se stává, že
pak musíme zrychlit krok. Někdy nás

foto: Jindřich Hefner

foto: Václav Krejčík

Líba o sobě říká, že nebyla „hýbací dítě“.
Dokonce se jí nedávno sestřenice ptala,
jak je možné, že se ve svém věku stále
donutí cvičit, když vlastně celý život nic
nedělala. Možná to tak mohlo vypadat,
ale ve skutečnosti to nebyla pravda. Celý
život má protknutý sportem a stejný vztah
ke sportu se snažila vypěstovat i ve svojí
dceři.
„Když jsem porodila Verunku, v okolí
se nikde necvičilo. Tak jsem se přihlásila
na nácvik spartakiády. Na Strahov jsem
to nedotáhla, ale měla jsem pohyb,“ říká
Líba. Manželství se jí však nevydařilo,
a tak zůstaly s Veronikou samy.
„Veroniku jsem se snažila od malička
vést k pohybu. Protože byla vysoká, byl
první volbou volejbal,“ vzpomíná Líba.
Veronika také jedním dechem dodává,
že v něm nebyla nijak perfektní, ale
protože ji máma od malička vedla k
tomu nic nevzdávat, snažila se s volejbalem prát. Líba si později našla nového
životního partnera, a protože byl velice
sportovně založený, trval na tom, aby
Veronika ve volejbalu pokračovala.
Dospívající Veroniku ale náročné volejbalové tréninky na vysoké úrovni moc
nebavily a cestování na ně považovala
za ztracený čas. Pokračovala jen proto,
že jako dítě z rozvedené rodiny byla
zvyklá bojovat. A měla velký důvod. Její
dvě nevlastní sestry se dostaly až na
Olympijské hry do Barcelony. „Tréninkové zatížení mě ale hrozně unavovalo
a radost ze hry se úplně vytratila. Navíc
jsem si nikdy nepředstavovala, že bych se
měla živit sportem a tak začalo půlroční
trauma z toho, jak říct Mirkovi, že chci
volejbalu nechat.“ Situaci nakonec
zachránila Líba a vysvětlila svému manželovi, že volejbal není jediný sport na
světě, a když ho Veronika přestane hrát,
neskončí kvůli tomu na drogách nebo
jako vyvrhel společnosti. A Mirek po
nějaké době souhlasil. Možná i proto
začala Líba hledat sportovní vyžití
v okolí domova.

ÚHEL POHLEDU

taková nezvyklá jídla donutí dokonce
běžet. Jistě to není na škodu. Jen trávící
systém z toho asi nemá radost. Ale
samozřejmě - sport a zdravá strava,
jsou důležité veličiny, jen se to občas
nedá vydržet.
Setkal jste se někdy se cvičením
jógy?
Přiznávám, že ne, ale jsem přesvědčen, a to také z doslechu, že je to výjimečná záležitost.
Blíží se vánoční svátky a zima. Lidé se často stresují a podléhají
zimní depresi. Jak jste na tom Vy?
Zima je nádherná. Když je čím topit.
A svátky vánoční miluji. Deprese můžeme mít i v létě. Nepřisuzoval bych je
ročním obdobím. Někdy si za ně můžeme
i sami. Předvánoční shon nás určitě
drtí, mám dokonce pocit, že je to rok od
roku horší. Ale Štědrý večer a pocit, kdy
se sejdou všichni blízcí, se nedá nijak
popsat. Ten večer prostě miluji.

ČLOVĚK JE TÍM, V CO VĚŘÍ

8

Z I N D I C K É M Y TO LO G I E

Mytologické
aspekty ásan III. díl

Milí přátelé jogíni, dostáváme se ke stupni jógy, který
je pro nás západoevropany nejzajímavější, respektive
nejčastěji užívaný v našem pojetí jógy.

Get in Balance seriál

Garudásana

Osm stupňů jógy
dle Pataňdžaliho

PhDr. Ivana Knaislová a Ing. Jan Knaisl
knaisl.webz.cz, joga.cz@seznam.cz

„Mandukásana, mardžariásana, matsjásana, majurásana, ale také šalabhásana, šašásana, kukkutásana nebo
bakásana“ … to je jen částečný seznam
ásan, které mají ve svém názvu označení zvířete. V hinduistické mytologii
zvířata často vystupují ve velice konkrétní formě - například jako jezdecké
zvíře (váhana), které nosí božstvo na
svých zádech, nebo třeba podpírá trůn,
na kterém božstvo sedí. Jindy zvířata poukazují na určitý aspekt božstva
nebo na nějakou legendu. Občas
vystupují zvířata i jako samostatné
božské bytosti. K takovým výjimkám
patří opičák Hanuman, podle něhož je
nazvána méně známá a obtížná pozice
hanumanásany, nebo naopak oblíbená
a často zmiňovaná garudásana.

vnitřní straně levého lýtka a holeně.
Obě ruce pokrčíme před tělem, levou
ruku obtáčíme kolem pravé a to tak, že
pravý loket zůstává dole a po obtočení
se ruce spojí dlaněmi v úrovni obličeje. Připomínají orlí zobák. Pohled
směřuje vpřed. V pozici volně dýcháme, všímáme si zpomalení a prohloubení dechu. Po chvíli ásanu ukončíme
a s nádechem se vrátíme do výchozí
polohy. Připravíme se na zrcadlové
provedení. Tentokrát zpevníme stoj
na pravé noze a obtočíme okolo ní levou nohu. Ruce pokrčíme před tělem,
pravá jde shora nad levou.
Variantou je provedení s přechodem
do předklonu, kdy se s výdechem spodní loket opře o horní koleno. Tehdy se
zvyšuje tlak v podbřišku a zároveň se
více posiluje smysl pro rovnováhu.
V provedeních s delší výdrží je možné
zařadit některé mudry (např. ašvini
mudru čili stah v oblasti konečníku),
případně směřovat pozornost do určitých energetických center (především
do adžni čakry, tedy oblasti za čelem).
Lidem, kterým se nedaří zpočátku
pozici zaujmout, doporučujeme její
nácvik po částech. Poloviční provedení (ardha garudásana) učí člověka
zvládnout samostatně umístění rukou
(garuda mudra) a nohou. Připravuje
ho také na pozvolný přechod do rovnovážné polohy.

Garuda - nosič bohů

Tato naposled uvedená ásana připomíná jméno mytického obřího ptáka
Garudy, který se vylíhl po tisíci letech
z obřího vejce a svou velikostí vyděsil
i bohy. Jeho tělo mělo nádhernou zlatavou barvu a spolu s rudými křídly
a obrovskými pařáty budilo respekt.
Patřil mezi nosiče bohů a jako takový
se stal jízdním zvířetem boha Višnua.
Ztělesňoval ohnivou energii slunce, neboť bůh Višnu byl slunečním
božstvem. Jeho nebeský palác ze zlata a drahých kamenů byl umístěn na
vrcholu posvátné hory Meru.
V mýtech bývá Garuda také označován jako král ptactva, ale i symbol větru,
protože je právě tak rychlý. Právě jeho
neuvěřitelná rychlost, s níž bez námahy cestuje z jednoho světa do druhého,
z něj dokonce udělala symbol esoterických vědomostí védských knih. Tak
rychle jako on dokážou magická slova
posvátných textů člověka přemísťovat
z jednoho stavu vědomí do druhého.
Matkou Garudy byla Vinata, manželka ršije (bájného mudrce, světce)
Kašjapy. Lstivostí druhé mudrcovy
manželky Kadru se dostala ještě před
narozením Garudy do otroctví. Obě
ženy se totiž dohadovaly o barvě ocasu
bájného koně, avšak Kadru podvedla Vinatu a do bílého ohonu nechala
vplést své hadí syny (Nágy). Aby Garuda vykoupil matku z otroctví, vypravil
se do nebe ukrást bohům nápoj nesmrtelnosti amrit, který po něm požadovalo hadí plemeno Nágů jako náhradu.
Matku osvobodil, i když na poslední
chvíli byl božský nektar zachráněn
a navrácen bohům. Dodnes se Garuda
těší v Indii velké úctě. Je mu připisována schopnost zneškodnit účinky hadího jedu a vyléčit jakoukoliv chorobu.

Ochrana před zlou mocí

Ásana není vhodná při akutních
onemocněních orgánů v břiše a v případě zánětlivých onemocnění kloubů.
Její účinky zasahují do oblasti tělesné,
a to například tonizací v urogenitální
oblasti (při problémech s prostatou či
inkontinencí) nebo zvýšením pohyblivosti horních i dolních končetin.
Působí pozitivně i v oblasti psychiky,
třeba při potížích s koncentrací, dále
zklidňuje rozptýlenou mysl a celkově
ztišuje. Spirituální význam ásany je
spojen s ovlivněním čaker, především
svadhištány (podbřišek) a manipúry
(oblast břicha), později adžni, která je
důležitá pro cestu poznání.
Garuda má v indické mytologii
místo jako nezištný služebník, který
je ochoten při věrné službě obětovat
i život. Myslíte, že může pomoci také
vám? Říká se, že když třikrát před spaním zopakujete jeho jméno, ochrání
vás nejen před hadím uštknutím, ale
i zlou mocí.

Garudásana - pozice orla

Třetí stupeň - Ásany
Mgr. Andrea Smékalová

Jógové pozice a relaxační techniky svými dalekosáhlými
účinky efektivně využívají všechny psychické i mentální
rezervy člověka. Pomáhají mu lépe se přizpůsobovat nejrůznějším životním situacím a možná budoucím generacím
připravují cestu ke zdraví.

Co je to zdraví?

Vyvážený stav tělesných prvků a všech anatomických a fyziologických systémů, v němž každá část těla funguje celým svým
potenciálem. Všechny složité tělesné systémy musí pracovat
hladce a bez poruch, což v normálním životě nebývá obvyklé.
Také z mentálního, mravního a duševního hlediska by tělo
mělo být zdravé. Vyvrcholením plného zdraví je duchovnost,
která posouvá lidské záležitosti do vesmírných souvislostí.
Úsilí o dosažení tohoto cíle je hlavním úkolem jógy.
Pataňdžali ve svých jógasútrách uvádí fyzické i psychické
překážky, které brzdí pokrok v aktivitách. Patří k nim: nemoc,
slabost, pochybnost, nedbalost, nečinnost, smyslovost, život
v iluzích, neschopnost postupovat a nestálost v postupu vpřed.
Je možné sem přiřadit ještě další psychofyzické poruchy, jako
jsou smutek, zoufalství, tělesná slabost a namáhavý dech. Jóga je
prostředkem k získání větších schopností potřebných na zvládnutí těchto problémů. K tomu Pataňdžali přidává tři zásady:
tapas, svadhjáju a íšvárapranidhánu. To jsou tři základní principy jógy. Tapas - sebeovládání - zápal. Tapas podněcuje k usilovnému cvičení jógy. Bez něj nejde ničeho dosáhnout. Tento
přístup se pak přenáší i do ostatních oblastí našeho života.
Dobré zdraví nelze považovat za samozřejmost, musíme o něj
pečovat. Jóga nás učí, že ho lze dosáhnout pomocí ásan. A aby
bylo pro nás cvičení přínosem, musíme dodržovat tapas.

Ásany - harmonie těla a mysli

Ásany jsou neodmyslitelnou součástí jógy. Nejsou jen
fyzickým cvičením, neboť zapojují psychické i fyziologické
procesy. Jsou spjaty se všemi stupni jógy. Pramení v etických
zásadách a končí v duchovnosti. Jóga využívá tělesná cvičení
a kontrolu mysli, aby v pozdějších stádiích tělo i mysl harmonizovaly s duší. Jógové ásany působí na každou jednotlivou
buňku a tkáň v těle, pronikají jimi a přivádí je k životu.
Velká rozmanitost pozic umožňuje praktické cvičení, s jehož pomocí získáváme pevné tělo, dobrou funkčnost vnitřních
orgánů a bdělou mysl. Každá ásana se vyznačuje svým osobitým
významem a tvarem. Pro zaujetí ásan je potřebné přesné natažení
svalů a jejich kontrakce, stejně jako i výdrže. Tím se pokožka,
svalstvo a svalové struktury přivádějí do souhry s kostrou.
Existují polohy a soubory poloh, které mají nejrůznější
účinky: stimulující, uklidňující, energizující, vytvářející odolnost, sílu koncentrace, zlepšující spánek, vnitřně uklidňující.
To jsou příznivé aspekty ásan. Polohy ve stoji povzbuzují,
polohy v sedu zklidňují, torzní polohy pročišťují, polohy
v lehu na zádech přinášejí odpočinek, polohy v lehu na
břiše energizují, obrácené polohy rozvíjejí psychickou sílu,
rovnovážné polohy navozují pocit lehkosti, záklonové polohy
osvěžují a dynamické cvičební sestavy podněcují k aktivitě.
Zvláštním uměním je relaxace. Její kvalita závisí na účinnosti
poloh, které jí předcházely.
Stav mnohých tělesných onemocnění a poruch, dokonce
i chronických onemocnění, lze cvičením jógových pozic zlepšit.
Polohy působí na speciﬁcké oblasti našeho těla, např. klouby,
játra, ledviny, srdce. Pohyb svalů, jejich natažení v polohách
současně s polohováním vnitřních orgánů při sestavách obrácených poloh, má velký účinek na jejich funkce. Tělo se okysličuje
a naplňuje plnou zdravou krví, zbavuje se nezdravého hromadění a odpočívá. Zvyšuje se odolnost, kapacita plic, zlepšuje se
srdeční činnost, svalový tonus, oběhový systém a dýchání. Právě
na těchto principech je založena terapeutická jóga.

Jak správně cvičit

Velký důraz je vždy třeba klást na samotné praktické
cvičení. Díky němu se totiž mění fyzický i mentální stav

www.andreajoga.cz

cvičence. Jedním z principů jógy je netoužit po ovoci svých
činů. To znamená, že cvičit bychom měli jen pro cvičení
samotné, bez ohledu na úspěch či neúspěch. Jen takový
přístup zaručuje duševní rovnováhu.
Cvičení by mělo vždy být systematické, měli bychom
začínat jednoduchými polohami. Pokroku dosáhneme tehdy,
když přecházíme k těžším ásanám až po zvládnutí těch jednoduchých. Vnímání ásan se postupně prohlubuje a zdokonaluje se schopnost jejich zaujetí. Základní polohy stále znovu
opakujeme, jelikož jsou základem poznání.
Cvičení je kumulativní a narůstá. Nejprve se naučíme
první soubor poloh a pak přecházíme k druhému. Neustále
však opakujeme i první. Cvičení třetího souboru pak samozřejmě opakujeme i s druhým a prvním souborem atd.
Zpočátku budeme postupovat rychle, ale později se dostaneme na jakousi stabilizovanou úroveň, kdy se nám pokrok
bude zdát již nepatrný. Záhy tento problém překonáme. Přibližně za dva roky si polohy zaﬁxujme natolik, že se naučíme
vnímat a vykonávat pohyby jednotlivých částí těla ve vztahu
k vnitřním pocitům. Proto je potřeba nejdříve každou polohu
analyzovat a prostudovat ji.
Cvičení vyžaduje úsilí a nadšení. Podle Pataňdžaliho je ásana
dokonalá tehdy, když ji cvičíme bez námahy. Pozornost je
potřeba věnovat i přesnosti cvičení. Zpočátku je poloha zaujata
jen přibližně, ale postupem času se zdokonalí. V okamžiku, kdy
je poloha dostatečně přesná, neblokuje proud energie.

Buďme józe oddaní

Nakonec je třeba zdůraznit postoj oddanosti ke cvičení.
To znamená: dodržovat pravidelnost, mít důvěru v účinnost
jógových pozic, mít citlivý, hloubavý přístup a stálou snahu
o zdokonalení cvičení. Takový rámec mysli, umocněný disciplínou získanou pravidelným cvičením, nám pomáhá zvládat
různé životní výkyvy.
Pokrok ve cvičení přináší uspokojení - zlepšuje se nám
zdraví, jednotlivé detaily pozic jsou nám jasnější a vnímání
poloh se prohlubuje. Pokud jógu cvičíme s oddaností, je nám
jasnější i její duchovní cíl.
Výsledky cvičení jsou úměrné času, který mu věnujeme.
Někdo cvičí jednou týdně, jiný každý den. Ásany je možné
cvičit kdykoliv – ráno máme tělo ztuhlé, ale svěží mysl, večer
bývá tělo poddajné, ale mysl je někdy unavená. Cvičení by
mělo být radostné a stimulující, abychom objevili možnosti
a rozsah ásan. Nesporně nejdůležitější je v pozicích správně
dýchat. Není-li uvedeno jinak, měli bychom dýchat přirozeně plným jógovým dechem. Mezi jednotlivými polohami se
můžeme ještě 3x prodýchat pro uklidnění mysli.
Pro vylepšení poloh můžeme účinně využívat různé
pomůcky, popř. i nábytek. Nejvýhodnější je samozřejmě
navštěvovat kurzy, v nichž vás učitel povede. Při cvičení
bychom měli mít oči otevřené a ústa zavřená, pokud učitel
Om, šantí šantí šantí
neřekne jinak.

Upozornění:
 Žaludek i střeva by měla být při cvičení prázdná. Po
bohatém jídle je třeba počkat i 4 hodiny, po lehčím jídle
2 hodiny.
 Nikdy necvičíme na přímém slunci anebo ve studené
místnosti.
 Neoblékáme si těsný oděv, který zamezuje dýchání,
trávení a cirkulaci krve.
 V polohách nezadržujeme dech, neboť se tím vytváří
napětí. Oči, uši, hrdlo by měly být uvolněné.
 Jakákoliv bolest v poloze by měla být jen dočasná,
pokud přetrvává, je signálem nesprávného cvičení, nebo
jiné tělesné poruchy.
 Je dobré si připomenout, že fyzické cvičení ásan je
pouze částí na cestě k józe.

inzerce

foto: Miroslav Šneberger

Samotná pozice garudásany patří mezi 32 hlavních ásan, uváděných
v klasickém díle hathajógy ze 17. století nazvaném Ghéranda samhita. Její
provedení však bylo odlišné od dnešního, patřila mezi polohy zaujímané
v sedu. Dnes je výchozí polohou stoj,
tedy pozice tadásany čili hory. Garudásana patří mezi balanční polohy,
proto je vhodné se nejdříve ve stoji
zklidnit a uvolnit, případně vřadit
jako první nějakou jednodušší ásanu
ve stoji. Při přechodu do garudásany začínáme vždy posílením stability
pozice. Zachytíme se očima na vybraném bodu, který se nachází asi dva
metry před námi, a ustálíme na něm
svou pozornost. Nikam nespěcháme.
Bod se stává naší oporou.
Nyní zpevníme stoj na levé noze
a mírně ji pokrčíme. Zpředu okolo ní
obtočíme pravou nohu tak, aby pravé
stehno leželo zepředu na levém stehnu a nárt pravé nohy byl položen na

III. díl

25. 4. 2009 v Praze - ENERGY jóga kongres
v rámci celorepublikového turné 2009

Lektoři: Václav Krejčík, Dalibor
Štědronský, Katka Nováková, Olina
Tajovská, Monika Vaňková,
Radka Pekelská, Sylva Nikoličová

Cena v předprodeji 1 150 Kč

Garudásana

I

POWERYOGA

JSME-LI OBRÁCENI SPRÁVNÝM SMĚREM, STAČÍ UŽ JEN JEDINÉ - POKRAČOVAT V CHŮZI

(do konce února)

Přihláška a info:
www.energystudio.cz
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mariesarka@post.cz, www.poetrie.cz

Cyklus podpory
VODA podporuje růst DŘEVO živý OHEŇ hoří v popel ZEMĚ dává KOV se taví ve VODA
Sláva, úspěch, cíl
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1. kariéra
2. manželství - partnerství - vztahy
3. rodina - předkové
4. bohatství - peníze
5. harmonie - zdraví
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3 Dřevo

Zelená

Východ

Předci, minulost

Chen

1 Voda

Děti, budoucnost

K‘an

Západ

zdraví

Růžová, fialová

jednota

7 Kov

4. Oblast bohatství - peněz,
čínský název Sun

2. Oblast manželství
- partnerství - vztahů,
čínský název Kchun

Barvy: žlutá, zemní tóny
Odpovídající část těla: kterékoli části, které
neodpovídají ostatním osmi oblastem

Patří sem jak jádro rodiny, tak všichni
příbuzní. Rodina je arénou feng shuej
pro řešení interpersonálních rodinných konﬂiktů nebo pro rozvoj rodinné
harmonie. V kontextu podnikání se oblast rodiny týká zaměstnanců i řídících
pracovníků. V menší míře se vztahuje i na
zákazníky, prodavače a ostatní, kteří jsou
s podnikem v pravidelném kontaktu.

Taj-čcchi

5. Oblast harmonie - zdraví,
čínský název Tchaj ťi

Primárně se tato oblast týká fyzického
zdraví. Rozvíjejte ji léčbou feng shuej,
chcete-li posílit svou vitalitu a odolnost.
Protože je umístěna v centru, vztahuje se
oblast zdraví také k vašemu já a zasahuje
všechny oblasti vašeho života současně.
Energie všech ostatních osmi oblastí
centrem procházejí a spojují se v něm.
V podnikání působí oblast zdraví jak
na psychické zdraví lidí, tak na ﬁnanční
zdraví podniku jako takového.

6. Oblast nápomocných lidí
- pomocníků,
čínský název Čchien
Barvy: bílá, šedá, stříbrná
Odpovídající část těla: hlava

Vztahuje se k jakémukoli druhu
cestování. Pokud hodně cestujete,
plánujete cestovat ještě víc a toužíte být
na cestách v bezpečí, navrhuji kultivovat
tuto životní oblast léčebnými prostředky
feng shuej co nejvíce. Dále je tato oblast
spojena s dobrodinci nebo lidmi, kteří
vám v životě pomohou. Její rozvoj může
také přinést zlepšení pro vaši skupinovou práci, vaše pracovní vztahy,
kontakty po světě nebo dokonce okruh
přátel. Tato oblast také souvisí s osudy

mužských členů rodiny – manžela, partnera.

7. Oblast dětí,
čínský název Tuej

Barvy: bílá, šedá, stříbrná
Odpovídající část těla: ústa
Tato oblast se váže ke zdraví, pohodě
a rozvoji vašich dětí. Máte-li problémy
s početím dítěte, aplikujte léčbu feng
shuej právě sem. Dále má vliv na kreativitu, ať už uměleckou, nebo jinou, i na
kvalitu komunikace. V podnikání se oblast
dětí vztahuje k zaměstnancům stejně jako
k pracovní kreativitě a komunikaci.

8. Oblast vědění - moudrosti,
čínský název Ken

Barvy: žlutá, okrová, béžová, hnědá
Odpovídající část těla: ruce
Oblast vědění působí na psychické,
vnitřní, spirituální a osobní oblasti života.

která aplikuje moudrost I-ťingu (starověká kniha
čínského vědění) na lidské prostory. S pomocí pakua rozdělíme jakýkoli deﬁnovatelný prostor do
devíti oddílů či oblastí, každý se svým vlastním
korespondujícím souborem vlivů a energií. Má-li
byt, pokoj či dům čtverhranný půdorys, jsou velikosti těchto oblastí stejné. U domů s neobvyklým
půdorysem jsou velikosti oblastí různé.
Pa-kua umožňuje vymezit si ty oblasti, na nichž
potřebujete nebo chcete pracovat a potom uvědoměle a se znalostí pokračovat. (viz. obrázek)

Devět životních oblastí
a jejich číselné přiřazení je
následující:

6. nápomocní lidé - pomocníci
7. děti
8. vědění - moudrost
9. dosažení - sláva - pověst

VODA uhasíná OHEŇ taví KOV řeže DŘEVO vysiluje růstem ZEMĚ přehrazuje cestu VODA

Koreluje s prosperitou a blahobytem
ve vašem životě. Oblast má vliv na
příjmy a ﬁnanční situaci. Pro zlepšení
ﬁnancí zaměřte svou pozornost právě
sem. Poznámka: mějte na mysli, že vedle
oblasti bohatství silně působí na čchi
vašich peněz také vchodové dveře.

Barvy: zelená
Odpovídající část těla: chodidla

Li

Cyklus ovládání

Tato oblast se týká vaší práce,
úspěšné kariéry a toho, jak si vyděláváte na živobytí. Patří proto v léčbě
mezi zásadní, pokud si chcete najít
lepší práci, dosáhnout povýšení, zlepšit
vztahy se spolupracovníky nebo získat
v práci větší uznání. Tato oblast domu
může zapůsobit na vaši kariéru víc než
vaše kancelář.

3. Oblast rodiny - předků,
čínský název Čen

9 Oheň

Kariéra, povolání, cesta

Barvy: zelená
Odpovídající část těla: boky

Tato oblast se speciﬁcky vztahuje ke
stavu vašeho manželství nebo vážného
vztahu, má vliv na jeho kvalitu, a také
na vaši schopnost nebo šance, že
najdete nového partnera, toužíte-li po
tom. Podle energetiky feng shuej se
oblast váže k opatrovatelské energii země a také k ženám v domě - manželce
a matce. V podnikání se nazývá oblast
partnerství a působí na klíčové podnikatelské vztahy, ať už se jedná o vztah
uvnitř společnosti, nebo o vnější partnerství, v němž se společnost angažuje.

Červená, vínová

5

Barvy: černá a půlnoční modř
Odpovídající část těla: uši a ledviny

Barvy: žlutá, okrová, béžová, hnědá
Odpovídající část těla: vnitřní orgány

Jih

Tui

1. Oblast kariéry,
čínský název Kchan

Ing. Marie Šárka Fišerová

III. díl

Prostor v nás a okolo nás
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V minulém podzimním čísle jsme hovořili o pěti elementech (dřevo, oheň, země,
kov, voda), při čemž každý element je
formou energie se speciﬁckými kvalitami, pocity a různými korespondencemi
k přírodnímu světu. Dnes postoupíme o
krůček dál a seznámíme se s devíti životními oblastmi, někdy též nazývanými pakua. Než se ale pustíme do práce, dovolte
mi, abych připomněla jednu hodně
podstatnou pravdu, kterou jsem při
svém praktikování feng shuej pochopila:
V každém bytě či domě existují určité
životní oblasti, které potenciálně podporují náš harmonický život. Slovo potenciálně znamená, že se na svém harmonickém životě musíte podílet i vy sami.
Jen málokdy totiž spadne člověku něco
do klína bez vlastního přičinění. Věřím,
že jsem vás touto pravdou neodradila od
touhy dále poznávat taje tisíce let starého
a osvědčeného umění.
Užívání pa-kua je pomocný nástroj
analýzy feng shuej. Umožňuje zjistit,
jak oblasti vašeho prostoru působí na
korespondující oblasti vašeho života.
Všechny prostory člověka ovlivňují.
Důležitou otázkou je, která oblast působí
na co. Klidně by se také dalo říci, že pakua feng shuej je energetická mapa,

Seriál o feng shuej
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Jsme ovlivňováni věcmi,
jež neslyšíme, nevidíme,
necítíme, nemůžeme
se jich dotknout, ani je
ochutnat. A navíc je našich
pět smyslů pod silným
vlivem zkušeností, které
získáváme ze svého životního prostředí. Jsme jím
ovlivněni fyzicky, emočně,
sociálně, dokonce i
finančně - a to způsobem,
který při běžném pohledu
nevnímáme.

FENG SHUEJ - SERIÁL

Těchto devět oblastí života můžete aplikovat
jak na svůj byt, dům (včetně pozemku), tak
na svou kancelář. Uvedená pa-kua můžete
také použít na léčbu fyzického stavu a pro
udržení dobrého zdraví. Zde zmíněné léčebné
prostředky feng shuej berte ale pouze jako
prevenci či doplněk. Nikdy ne, jako náhradu
za profesionální péči.

Toužíte-li se stát chytřejšími, moudřejšími nebo vtipnějšími – hledejte zde. Dále
se také váže ke spirituálnímu či religióznímu životu, osobnostnímu růstu a sebezdokonalování, její úprava může tedy být
těmto věcem velmi prospěšná. V kontextu
podnikání se oblast vědění týká databází,
konkurenčních inteligencí, správného
rozhodování a počítačových sítí. Pracujete-li s internetem a jeho záplavou dat,
léčba oblasti vědění vám může pomoci,
abyste s neustálými změnami a tokem
informací dokázali udržet krok.

9. Oblast dosažení - slávy - pověsti,
čínský název Li

Barvy: červená, sytě oranžovožlutá, zlatá
Odpovídající část těla: oči
Tato oblast odpovídá za slávu, pověst
a pozornost veřejnosti, ale má také svou
praktičtější, světskou stránku. Sláva
v této oblasti znamená i to, jak se na
vás dívají lidé vaší úrovně, vaši sousedé

a vaše komunita. Každý má nějakou
pověst. Mít dobrou pověst s sebou
přináší mnoho výhod. Špatná pověst
je zřejmý kámen úrazu. Oblast slávy
se také týká toho, jak si představujete
svůj život, pokud si tedy stanovujete
cíle nebo budoucnost, je dobré kultivovat tuto oblast. V podnikatelském
světě se vztahuje k marketingu, public
relations, pozici na trhu a důvěryhodnosti společnosti. Chcete-li zlepšit
pověst svého podniku nebo korporace,
rozhodně věnujte určitou feng shuej
pozornost této oblasti.
V závěru se chci omluvit za množství
informací, ale bez nich to bohužel
nejde. Buďte trpěliví, ujišťuji vás a slibuji, že se vám to bohatě vrátí!
Příště: Přesné určení toho, kde
v prostoru hledat devět životních
oblastí pa-kua, a co se rozumí pojmem
léčebné prostředky feng shuej.

inzerce

Oáza v samém centru Prahy
čajovna a knihkupectví U Džoudyho
Přímo na I. P. Pavlova v Praze bylo otevřeno knihkupectví
s příjemnou čajovnou U Džoudyho.
Najdete zde kromě zmíněného klidu množství knížek s alternativní tematikou, jógou, feng shuej,
psychologií, CD, DVD např. s indickou, tibetskou a relaxační hudbou, příjemné posezení u čaje, při
kterém se můžete kochat vystavovanými obrazy různých umělců. Každý měsíc jsou zde pro vás organizovány nejrůznější přednášky, setkání s autory knih atd. Přijďte si odpočinout a načerpat energii.

Více na www.udzoudyho.cz
ŠTĚSTÍ I NEŠTĚSTÍ JE VĚCÍ DUŠE
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JÓGA V KAŽDÉM VĚKU

Jivamukti jóga
Praktická cesta k osvobození těla i duše
foto: Zuzana Kolínková

Petra Hetmerová

Autorka
ve Phoenixu

Když jóga na západ přišla, byla „rozebrána“ k prozkoumání. Akceptováno bylo
cvičení - ásany jako užitečný cvičební
program, který zvyšuje ohebnost a pružnost, rehabilituje po zraněních a problémech se svalovým i kloubním aparátem
a pomáhá při hubnutí. Meditace zas byla
prezentována jako výborná technika
na snížení stresu. Přesto cílem tohoto
systému, není jen lepší tělo nebo klidnější mysl, i když její praktikování tyto
beneﬁty přináší. Je zaměřen na hlavní
cíle jógy (jóga je v tomto případě pouze
mezistupněm k dosažení určitého stavu
mysli): odpoutání se od hmotného
způsobu života a nasměrování mysli
na naši božskou podstatu – dosažení
Samándhi (osvobození, splynutí s absolutnem).
Cíle jivamukti jógy vystihuje její
název: Jiva – znamená individuální

duše, mukti - osvobození. Přepis
původního sanskrtského slova, ze
kterého byl vytvořen název jivamukti,
je jivamuktih - osvobození během
života. Co „osvobození“ znamená?
Když Jiva (individuální duše) dojde
k poznání, že není individualita,
ale absolutno. S osvícením přichází
osvobození od všech karem (příčina následek). Jivanmukta je osvobozen
od minulosti, přítomnosti a budoucích karem - všechny skutky od prvopočátku času se rozplynou.
Zakladatelé jivamukti jógy jsou
přesvědčeni, že studovat jógu jako pouhé fyzické cvičení je, jako
kdybyste rozložili na části fotoaparát a podivovali se nad tím, proč
z jeho jednotlivých částí fotografii
neuděláte. Vytvořili systém, který
za pomocí moderních jógových
metod začleňuje do západního stylu
života tradiční jógovou praxi, aniž
by se ztrácel duchovní cíl tohoto
prastarého učení. Ačkoliv důraz je
kladen především na hathajógu,
v její nejvznešenější a esoterické
podobě, používá jivamukti jóga
dalších pět aspektů, které tvoří její
základ.

Nedílné součásti jivamukti jógy:

Každý jsme už asi slyšeli nebo četli
o všech možných stylech jógy, které
se z pradávného systému vyvinuly.
Hathajóga, rajajóga, powerjóga, ashtangajóga, a tak bychom mohli trénovat naši paměť ve výčtu jógových
cest, které už známe, nebo o jejich
existenci alespoň tušíme. Každá z nich
je jedinečná a rozmanitost stylů tu
není pro zmatení našeho povědomí,
ale dává nám možnost volby, abychom
si podle svých potřeb a možností našli
tu, která je správnou cestou právě pro
nás.
Jivamukti (čti: dživamuktí) jóga
je známa především na druhé straně
oceánu - v USA. Její domovinou není,
jak bychom možná čekali, inspirativní
kalifornské pobřeží nebo nádherné
pohoří Sierra Nevady, ale jedno z
nejrušnějších měst naší planety - New
York.
Jivamukti jóga je název stylu, který
vytvořili manželé Sharon Gannon a
David Life po letech jógového praktikování a studia doma i v Indii. Je to
metoda, která se nespeciﬁkuje jen na
určitý aspekt celého jógového systému,
ale naopak se snaží začlenit do
každého praktikování jógy „západního
cvičence“ nejenom fyzické (tělesné)
cvičení ale i psychologické a duchovní
aspekty jógy.

1. Studium starých jógových textů: Pataňdžaliho Jógasútry, Hatha Yoga
Pradipika, Bhagavadgíta, Upanišády
2. Láska k bohu (Bhakti) - výzva k mezi-náboženskému pochopení a toleranci, používání sošek, oltářů, obrázků k vytvoření duchovní atmosféry
(Bhakti - vyznačuje se jako oddanost k nejvyššímu. Je to především stav mysli,
která je nasměrována na souznění s nejvyšším principem jógy - vesmírnou
podobou boha, splynutí s ním a s jeho principy.)
3. Nenásilí (Ahimsa) - výzva k etickému vegetariánství, práva zvířat, ohleduplnost k životnímu prostředí a sociální aktivita
(Ahimsa - je stav mysli, kdy neubližujeme žádným živým tvorům, jak svými
činy, tak myšlenkami)
4. Hudba - povzbuzující a spirituálně zaměřená hudba během cvičení ásan
5. Meditace - studium a praktikování meditace. V jivamukti józe je meditace
nedílnou součástí cvičení ásan, a to při každé hodině.
Když přijdete na hodinu jivamukti jógy, můžete očekávat, že budete zpívat
óm a modlitby v sanskrtu. Budete směrování k pozornosti na dech a zvládnutí
pránajámy (dechových technik) pro zvládnutí kontroly prány. Uslyšíte lektora číst
a diskutovat o pasážích ze starých jógových textů. Cvičit budete ásany seřazené do
sekvencí se speciﬁckým záměrem, propojené dechem a pozorností na něj. A budete
meditovat. Vyzýváni a podporováni budete také ve vegetariánství, lásce k bohu
i studiu starých textů.
K vysvětlení a pochopení tohoto stylu jógy bychom potřebovali více řádků i času.
Vychází z hlubokého pochopení a učení původního jógového systému, které se do
dnešních dob přenáší už více než 5000 let a nabízí nám možnost vést tělo i duši
směrem k duchovní svobodě, fyzické síle, klidu mysli, pevnějšímu zdraví a v neposlední řadě k cíli nejvyššímu – poznání sebe sama, osvícení. Nabízí nám alternativu
k poznání i druhé stránky člověka, jako protiváhu k našemu materiálnímu způsobu
života.
Zdroj: Jivamukti Yoga by Sharon Gannon a David Life, New York 2002
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Jóga pro děti
Pavel Hájek

Dětská jóga je určitou formou hravě
pojatého cvičení s jógovými prvky.
Názory na praktikování jógy s dětmi se
liší i mezi zkušenými cvičiteli - od odmítavého postoje přes tolerantní až po
aktivní pozitivní přístup. Samozřejmě
každý názor má nějaký základ, ze kterého
vychází. Jestliže bude cvičitel aplikovat
jógu s dětmi čistě podle literatury, lze
pochopit odmítavý postoj zkušených
cvičitelů. Dochází zde k určité šablonovitosti a kopírování a cvičební jednotka
nemůže být tak kvalitní, jako při tvůrčím
postoji. Zde rozhodně platí, ostatně
jako v józe dospělých, potřeba vlastní
praxe a vlastních zkušeností. Literatura
o dětské józe nemůže nahradit vlastní
zkušenost. Jóga pro děti se často nepovažuje za jógu s tím, že se jedná o pohybové cvičení, nikoli o výdrže v pozicích.
Tohle samozřejmě může a nemusí být
pravda, záleží na úhlu pohledu. Jestliže
téměř každý pohyb lze provádět jógově,
pak za těchto podmínek lze i dynamické
cvičení bez výdrží považovat za jógu.
Nemá smysl škatulkování, naopak
dětskou jógu lze provázat s jinými hravě
pojatými aktivitami, velmi vhodná je
například psychomotorika.
Každý cvičitel má svůj styl a přístup
k práci s dětmi. Rozdíly mezi nimi jsou
mnohem větší, než při práci s dospělými. Je to dáno tím, že se stále ještě
jedná o poměrně málo zdokumentovanou problematiku a spousta cvičitelů
vede jógu podle svého rozumu a citu,
což může být často ku prospěchu věci,
ale stále je třeba mít na zřeteli potřeby
dětí a rozdíly přístupu aplikování jógy
pro dospělé a pro děti.
Mnozí cvičitelé se specializují na
určitý dětský věk (mladší a starší předškolní děti, mladší školní věk, starší
školní věk, mládež), což v případě
skupiny dětí podobného věku může být
prospěšné, ale zájem ze strany cvičenců
o jógu pro děti zatím není tak velký, aby
vždy bylo možné takto věkově rozdělené skupiny vytvářet a naplnit kapacitu
kurzu. Většinou je tedy věkový rozsah
větší s tím, že při určitých praktikách
volíme více variant provádění podle
individuálních možností dětí. Zde je
velice dobré docházet cvičit za dětmi
přímo do škol (MŠ nebo ZŠ), kde je
snadnější věkově vyrovnané skupiny
cvičenců vytvářet. Dále existují i cvičitelé, kteří upřednostňují vyloženě
individuální přístup cvičení s jedním
dítětem, například za účelem léčebné
aplikace jógových technik.
Při jógové praxi s dětmi jsou nároky
na cvičitele větší, než při praxi s dospělými. Jednak by měl sám být tak trochu
dítětem (měl by umět používat hravý
způsob práce) a měl by mít před dětmi
určitou přirozenou autoritu. Dále si
stále musí uvědomovat speciﬁka věku
cvičenců a aplikovat cvičení a techniky
přiměřené tomuto věku. Je dobré se
nebát pracovat i s hlasitými zvukovými
projevy (např. gorilí řev), což mimo jiné
velmi uvolňuje atmosféru.
U nejmenších dětí (cca do 3 let věku)
jde především o nácvik dynamického
pohybu, všestranně rozvíjejícího dětský
pohybový aparát, o vytváření správných
pohybových stereotypů, o vnímání těla
jako takového, jeho těžiště a rovnováhy
a o kompenzaci případných růstem
způsobených svalových disbalancí.
Zaměřujeme se na větší tělesné celky.

www.jogadeti.eu

Začínáme rozvíjet i správné dechové
návyky během pohybu. Statické výdrže
v polohách je vhodné nevyžadovat,
a pokud ano, tak aplikovat vždy jen
na kratičkou dobu (většinou ani nejde
o typické jógové ásany, které používáme v praxi s dospělými). Lepší je
využití dynamických fází poloh - pozici
zaujímat a hned se z ní vracet raději
opakovaně než s výdrží. Víc času trávíme
při činnosti v nízkých polohách (např.
na čtyřech) než ve stojích. Používáme
krátké sestavičky s říkadly, cvičíme se
zpěvem nebo s vyprávěním. Je třeba děti
silově nepřetěžovat. Relaxovat umějí
malé děti přirozeně především diferencovaně tím, že neustále mění svoji
činnost při hře, což je potřeba využít
a cvičení stále měnit. Toto pomáhá i déle
udržet dětskou pozornost soustředěnou.
Uvolnění jako takové volíme především
kontrastní, lokální nebo většinou na
závěr celkové, ale i to je mnohem kratší,
než bývá závěrečná relaxace dospělých.
Stejná doporučení platí i u dětí staršího předškolního věku (od 3-4 let),
ale lze zjemňovat, děti se už umějí lépe
soustředit, jsou šikovnější a lze pracovat
na jemnější motorice pohybu. Také více
dbáme na vytváření správných dechových návyků, děti už lze učit sfázovat
pohyb s dechem a můžeme se zaměřit
na hrubší detaily pohybu a vzpřímeného
držení těla. Lze používat krátké statické
výdrže například v balančních pozicích.
U dětí mladšího školního věku je
patrná schopnost lépe se soustředit
po delší dobu, přesto činnosti stále
měníme. Na dětech je většinou poznat
vliv našeho klasického způsobu školního
vyučování, po kterém mají přirozenou
potřebu se vydovádět a vykřičet. S tímto
faktorem je nutno počítat i při cvičení
jógy a cvičební jednotku tomu přizpůsobit a formou hry tuto potřebu dětí
naplnit. Zaměříme se na jemné detaily
motoriky pohybu, dbáme na všestrannost cvičení a správné držení těla.
Napravujeme svalové disbalance způsobené nerovnoměrným růstem a rozvíjíme koordinaci pohybu s dechem. V
tomto věku jsou děti schopné sledovat
dech a vnímat účinky lokalizovaného
dýchání, například pomocí hatén. Lze
aplikovat výdrže v polohách, ale se
soustředěním a bez soutěživosti. Pořád
platí důležitost neustálé změny a jednostranného nepřetěžování.
Děti staršího školního věku už
jsou klidnější a ještě více se prohlubuje schopnost soustředění. Bývají
však problémy s rychlým růstem a to
může mít vliv na pohybové schopnosti. Výrazně je v tomto období vidět
vliv svalových disbalancí a pohybových návyků na držení těla a případná
náprava vyžaduje více času a úsilí, než
u dětí mladších. Některé polohy se
mohou stát obtížnými, nicméně lze
používat mnoho jógových pozic a sestav
z jógy dospělých.
U dospívající mládeže je někdy
problém s pozorností a soustředěností,
ale lze použít stejný přístup a stejné
jógové sestavy jako u dospělých,
s výjimkou dlouhých výdrží v polohách.
Vhodnější může být opakované zaujetí
polohy s kratší dobou výdrže. Tento
věk se vyznačuje určitou nestálostí
a hledáním hodnot a citlivě aplikovaná
jóga může pomoci najít zdravý přístup
k životu a pohledu na svět.
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Krční páteř - jak s ní
správně zacházet
Drží nám jeden z životně nejdůležitějších
orgánů, chrání část míchy v místech, kde
její poranění znemožní lokomoci (chůzi),
ale je i velmi charakteristickým rysem
estetického vzhledu postavy. O čem, že
to hovořím? O krku, šíji a krční páteři.
O spojovacím článku mezi trupem a
hlavou. A že nám někdy dělá problémy?
Ano, je to totiž velmi citlivá část lidského
těla. Citlivá na vlivy zvenčí i zevnitř. Při
stresu se svaly na šíji nadbytečně aktivují,
jako bychom chtěli schovat hlavu mezi
ramena do krunýře nebo máme pocit, že
nám něco sedí za krkem. Naopak, když
se cítíme dobře, neseme si hlavu vysoko,
někdy až v oblacích. Když nás však něco
tíží, ramena nás táhnou k zemi, a když
je nám dobře, ani nevíme, jak lehce se v
prostoru neseme.
Často si uvědomujeme své tělo pouze
tehdy, když nám hlásí negativní informace. Kdy naposledy jste si řekli: To mám
dnes krásně uvolněnou šíji. Jak lehce se
mi drží hlava vzpřímená. Jak zpříma se
dívám na svět? Je pravda, že hlava je příliš
těžká a krční páteř příliš tenká, aby mohla
nést hlavu bez obtíží. Jak tedy optimalizovat funkci krční páteře, celého krku a
šíje? Tajemství se skrývá v pohybu. V
aktivizaci nebo útlumu jednotlivých svalů
krku a šíje. A nejen svalů, ale i kloubů,
kostí, šlach, povázek, podkoží a kůže.
Pohyb, který je ekonomický, souhra

jednotlivých systémů při pohybu i při
jeho stabilizaci v klidu. Právě v umění
pohyb cítit a vnímat tkví život v souladu
s vlastním tělem.
Pro uvolnění svalů a zvýšeného napětí
můžeme využívat různé fyzikální procedury, jako jsou masáže, zábaly, teplé
obklady. Ty si však nemůžeme dovolit
několikrát denně, jako je tomu při cvičení.
Jak uvolnit bolestivá a často zatuhlá
místa na krku a šíji? Nejlépe cvičením –
pohybováním celým tělem, hlavy a krku.
Krční páteř, svaly i vazy jsou k pohybu
předurčeny. A to k pohybu preciznímu,
cílenému, aby naše smysly, mozek a centrální nervový systém mohly dokonale
pracovat. Dnes už bohužel nevyužíváme
celou škálu možností, jak hlavou, krkem
i rameny pohybovat. Nejčastější pohyby
hlavou jsou omezeny na velikost monitoru počítače či rozměry pracovního
stolu. A co je na tom špatně? Jiné pohyby
neděláme, čímž svaly přetěžujeme jednostranně. A na to je jednoduchý lék.
Nahraďme chybějící pohyby a uvědomujme si polohu hlavy, krku i ramen
během provádění běžných denních činností. Při problémech s krční páteří,
ale i preventivně, je dobré se každých
30 minut zastavit, přerušit stávající činnost a nahradit ji činností jinou. Pokud
pracujete převážně v sedavém zaměstnání, je dobré vstát, protáhnout se
s rukama nad hlavou, zhluboka se nadechnout, pak paže uvolnit, posadit se,

zakroužit rameny a procvičit POMALU
a plynule všechny pohyby hlavou a
pohybem očí je doprovázet. Pozor na
záklony hlavy, které by neměly vyvolávat
nepříjemné pocity nebo být provázeny
závratí. Všechny pohyby hlavou dělejte
lehce, jak to jen s využitím minimální
síly jde.
Zvýšené napětí a bolestivost šíje mohou být vyvolány také nadměrným
stresem z duševní činnosti. I zde se vyplatí
přerušit práci, zavřít si oči, pak je otevřít
a rozostřeným zrakem se podívat skrz

Z dlouhodobých pozorování a zkušeností je dnes
známo, že existuje souvislost mezi psychickými stavy,
vzpomínkami a konkrétní
tělesnou oblastí. Několik
příkladů: při hlubším
doteku na hrudníku se
často vynoří vzpomínka na
opuštěnost (bolest osamocení), při práci v horní části
zad se často objeví vztek a
zuřivost, v oblasti čelisti se
může uvolňovat smutek či
hořkost.

gány – srdce a plíce, a také bránici „duchovní sval“ - nepostradatelný pro
dýchání, jehož nedostatečná funkce má
škodlivé účinky na náš organismus. Je
také sídlem srdeční čakry a pocity stoupající bránicí jsou srdcem vnímány,
zpracovány a přeměněny. Energie jako
smutek, starost, radost, touha, soucítění,
deprese, hrdost... Jestliže dovolíme, aby
hrudník mohl cítit (dýcháme, vnímáme,
otvíráme se), pak tato energie proudí
dále nahoru a je vyjádřena výrazem
tváře, řečí, pažemi a rukama.
Dech a životní síla spolu bezprostředně
souvisejí. Při vyjádření radosti, zlosti či
pláče se stává dech hlubokým, jestliže jsou
pocity potlačovány, je povrchní. K mnoha
emocím a k intenzivnímu životu patří
hluboký dech. Stačí se jen zmínit o dříve
prováděném (dnes už snad mizejícím)

utrpení, pasivity, chronického strachu
a komplexy méněcennosti, náchylnost
k astmatu a bronchitidě. V hrudníku
silnější konstrukce může vznikat neklid
s napětím, sklony k vysokému tlaku
a srdečním problémům.
Hrudník a jeho symbolické významy:
pocit vlastního já (já jsem), osobnost,
pancíř, moc, důležitost, ochrana a jistota pro srdce (cit) a plíce (komunikace).
Hrudní kost (sternum) má úkol chránit
a je náprsním štítem, její symbolický
význam je štít, centrum lidského já,
přední uzávěr hrudního koše. Mezi
témata (úkoly), které se vztahují k
hrudníku, patří demonstrovat pocit
vlastního já, zaujímat prostor, ovlivňovat (mluvit hlasem prozrazujícím
hluboké přesvědčení), rozpínat se;
ochrana vnitřních orgánů, a tím světa

Mgr. Eliška Novotná

K R Č N Í PÁT E Ř & H R U D N Í K O Š

okno do krajiny či na nějaký příjemný
obraz. Pokud necítíte uvolnění krku a šíje
v sedu, položte se klidně na zem a pohyby
hlavou provádějte v této poloze. Tak je
můžete všechny vykonávat s maximální
lehkostí. I při pravidelných lekcích, kam
jistě mnoho z vás dochází, vždy lektor
zařazuje uvolňování a procvičování šíje
a krku. Cvičení jógového typu má pohyby
hlavou a krkem integrované v průběhu

celé lekce, ale i přesto je dobré na závěr
krk uvolnit. Pohyby, které bychom měli
hlavou provádět, jsou předklony, záklony
(opatrně), úklony, otáčení, šikmé předklony, kroužení do půlkruhu či celé
kruhy. Také dbejme na vzpřímené držení
hlavy s pocitem tahu v podélné ose páteře
směrem vzhůru, ale ne strnule. Všechny
pohyby i držení zkuste dělat s maximální
lehkostí.



Krční páteř si zaslouží naši pozornost jako ostatně každý kousek těla.



Každodenní cvičení by se mělo stát nedílnou součástí denního režimu.



Pokud však máte dlouhotrvající obtíže, které mohou mít strukturální
příčinu např. artrózu kloubů, výrůstky a jiné, je vždy dobré se poradit
se svým lékařem nebo fyzioterapeutem.



Neváhejte kdykoliv začít měnit svůj životní a cvičební styl.

Cviky pro krční páteř

2
Posaďte
se na oba hrboly
sedací kosti
pánve, vyrovnejte bederní
páteř a celá
chodidla opřete
o zem, jakoby se
chtěla odrazit.
Uchopte theraband nebo
ručník položený
na temeni hlavy
a proti jeho tahu
vysunujte hlavu
a krk do výšky. Hlavu držte vzpřímenou.

1

Pomocí
položené dlaně
na čele přetáčejte hlavu i
záda do strany
a zpět. Cvičte
pomalu, s
co nejmenší
možnou silou,
rozostřený
pohled jde ve
směru pohybu,
dýchejte klidně
a pravidelně.

3

S výdechem
pomalu uklánějte
hlavu doleva a
doprava. Snažte se
o co nejplynulejší
oblouk krku, který
pohybem tvoříte,
nezvedejte ramena
a nepřetáčejte hlavu
do stran.

A

4

B

Rebalancing

Návrat do vědomé rovnováhy

Hrudník a dech
Jaroslava Halašová

I. díl
5

jaroslava@vatay.cz , www.vatay.cz

„Proces dýchání, pokud jej chápeme ve vztahu k celému životu, nám ukazuje, jak se zbavit starého
a otevřít se novému.“
D. Lewis

Trocha anatomie

Hrudník ukrývá nejdůležitější or-

úderu na zadeček malého novorozence,
aby se poprvé (vynuceně, nepřirozeně)
nadechl a jistě se vám vybaví nepříjemné
pocity. Při takovémto prožitku šoku vznikají základní životní návyky a postoje:
Život je těžký a tvrdý! O všechno se musí
bojovat! To jsou příklady dvou možných
postojů, které se následně mohou
projevit v pozdějším věku např. zadržováním dechu, přestože při zadržení dechu
se tělesná zátěž zvětšuje.

Psychosomatika

Bolesti či napětí v oblasti hrudníku všeobecně znamenají strach být
naplněn, strach před naplněním srdce.
Duchovní bolest, strach z opuštění,
touha, starosti, vzdychání jsou častými
příznaky. Hrudník křehčí konstrukce
s sebou může nést pocity deprese,

Takto
vybalancovanou
a vzpřímenou
hlavu noste celý
den!

citů a emocí (srdce) a místa komunikace (plíce). Hrudník je místem integrace všeho racionálního - co přichází
shora dolů, intuitivně archaického - co
přichází zdola nahoru a emocionálního
- co odchází z nitra ven.

Cvičení

Položte se na záda, či si pohodlně
sedněte. Chvilku jen vnímejte své tělo,
jak se dotýká podložky. Začněte pozorovat svůj dech v nose. Pak umístěte ruce
na břicho a vnímejte nádech a výdech,
jak se ruce s nádechem zvedají a pak
klesají. To samé proveďte na hrudníku
a na ramenou. Pozorujte, jak se hrudník
i ramena s nádechem zvedají a klesají.
Tímto vědomým dechem můžete uvolnit
místo plné napětí či bolesti a bolest tak
zmírnit.

S výdechem pomalu
přetáčejte hlavu doleva
a doprava. Pohyb očí
jde současně s hlavou,
nezvedejte ramena,
necvičte přes svou
hranici pohybu.

foto: Miroslav Šneberger

S dnešním tématem hrudníku a jeho
spojitosti s dechem souvisejí oblasti:
důvěra v život, vůle k životu, sebevyjádření, hrdost a sebeprosazení.
Prostřednictvím dechu se na tělesnou úroveň dostává kyslík a na
éterickou úroveň životní energie.
Hloubka nádechů a jejich frekvence rozhodují o hloubce prožívání sebe sama
a bytí. Dech je všudypřítomné médium
při dosažení vědomí těla. Dech a jeho
správné provedení je v józe a při cvičení
velmi důležité, z vlastní zkušenosti vím,
že nácvik je spojen s trpělivostí a dostatečnou praxí. My se však podíváme na
dech a oblast hrudníku z pohledu rebalancingu a psychosomatiky.

Vysuňte bradu (obr. A), zasuňte bradu
(obr. B), třikrát zopakujte a zastavte
hlavu ve střední poloze.

PŘEKÁŽKY ROSTOU, DOKUD JE OBCHÁZÍŠ
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Celý tento rok probíhala ve Spojených
státech - a v menším měřítku i v Německu,
Austrálii, Číně, Japonsku a Itálii - celostátní mediální kampaň věnovaná zdravotním přínosům jógy a zdravému životnímu stylu. Vyvrcholení přišlo v září.
Devátý měsíc byl pojmenován Měsícem
jógy, a na cestu napříč deseti městy od San
Francisca až po Vancouver vyrazil jógový
festival s jednodenním programem lekcí,
workshopů a přednášek vedených elitou
lektorů.

Už je to skoro dva měsíce, co jsem odjel do daleké Austrálie,
a za tu dobu se událo spoustu věcí. Mimo jiné i to, že tento
příspěvek nepíši z Austrálie, ale z ještě vzdálenějšího Nového
Zélandu. Usadili jsme se v malém malebném městečku
Napier, které je na východním pobřeží severní části ostrova.

Pohled z druhé strany
Co nás sem s manželkou přivedlo? Asi
myšlenka, příležitost, zvědavost, nutnost
anebo všechno dohromady a možná ještě
mnohem víc. Ti, co na Novém Zélandu
někdy byli, mi dají určitě za pravdu, že
tato země je jedním z nejkrásnějších
míst na zemi. S oblibou říkám, že „Bůh
tady ničím nešetřil“. Příroda bere dech a
lidé jsou laskavější a milejší než ve všech
ostatních zemích dohromady. Tedy
aspoň v těch, které jsem navštívil já.
Možná je to tím, že Nový Zéland spatří
východ slunce jako první na zeměkouli
a lidé pak mají náskok před všemi těmi
bručouny ze zbytku světa…
Nový Zéland je o něco větší než Velká
Británie, a přitom má pouze necelé
čtyři miliony obyvatel, což ho řadí

foto: archiv autora

L. Pokorný
na Novém
Zélandu

Od jara letošního roku
jsme plánovali účast
na 13. Mezinárodní konferenci jógy v Coloradu. Čím
více se zářijový termín blížil,
tím více jsem se těšila, až
konečně budeme na místě,
potkáme známé a uznávané učitele jógy z celého
světa, zacvičíme si s nimi
a naučíme se něco nového.
Radka Pekelská

Konference se konala v Estes Parku ve
Skalistých horách. Bylo to prostředí,
ve kterém jsem se cítila jako v ráji:
2900 m nad mořem; v klidném údolí,
nad kterým se majestátně zvedaly
horské masivy; park, kde nám cestu
křižovaly srnky a jiná zvířata; jasný
svit sluníčka a jeho paprsků, které nás
hřály na tváři; nádherně svěží vzduch
a božský klid. Lepší místo pro konferenci jógy si ani neumíte představit.
(obr. 1) Konečně nastal den „D“ a do
Estes Parku se začali sjíždět lidé, aby
úplně proměnili jeho klid a prázdné
prostory v místo nabité jógou, energií
a zábavou. Celý týden byl plný různých
workshopů, akcí a doprovodných aktivit a bylo náročné stihnout vše, co
mě zajímalo.
Níže je malý průřez toho, co se dá za
pár dnů absolvovat…

Jóga nabíjí nejen v Chicagu

mezi nejméně obydlené země na světě.
Prostě je tu krásně dýchatelno. Cítím se
tady velice svobodně a přirozeně.
Když to jde, tak každé ráno
s manželkou cvičíme jógu, a tím se nabíjíme do nadcházejícího dne. Doufám,
že už brzy zavítáme na nějakou lekci,
jelikož i zde je jóga populární. Jak jsem
zjistil, tak se tu praktikuje nejen klasická
hathajóga, ale i - mně mnohem bližší ashtanga. Powerjógu na Zélandu vůbec
neznají a stejné je to vlastně i v Austrálii.
Powerjóga je populární hlavně v USA a
samozřejmě u nás v Česku. Nevím, jak
je to v ostatních zemích, ale na tom
pramálo záleží. Lidé jsou z názvů jen
zmateni, takže nejlepší bude neřešit to
a prostě cvičit, ať už józe dáváme jakýkoli název. Je velmi zajímavé, jak názvy
dokáží věci ohraničit a zbavit je tak své
velikosti a univerzálnosti. Ale je jasné,
že existuje spousta cest, které se od sebe
mohou trochu lišit, takže je potřebné,
nějak je speciﬁkovat a pojmenovat. Lidé
jim lépe rozumí a díky tomu se mohou
mnohem lépe rozvíjet.
Na Zélandu jsem si opět uvědomil,
že nic není špatně. Lidé si často stěžují
na věci, které je potkávají a litují svých
rozhodnutí. Všichni to někdy děláme.
Ale uvědomme si, že život je, jako
bychom stáli na rozcestníku a prostě
někam vykročili. Každá z cest přinese
mnoho zážitků a situací. A je jedno,
kterou jsme zvolili. Nic není špatně.
Vlastně ano, něco přeci. Když na tom
rozcestníku zůstaneme stát a zmeškáme tak svůj život. A co je na všech
těch cestách nejhezčí? Že vždycky
můžeme změnit směr a opět nás tam
něco čeká…

1.

Martina Čermáková

Volná novinářka a instruktorka jógy

Zakladatelem projektu je Johannes
R. Fisslinger, který vidí budoucnost zdravotnictví v prevenci, a který považuje
právě jógu za ideální preventivní nástroj
zdravotní péče. „Jóga podporuje zdravou
mysl a tělo,“ vysvětluje stručně Vera
Alexander z PR oddělení kampaně. „Když
máte zdravou mysl i tělo, životní styl,
který povedete, tomu bude odpovídat.“
No, žádná věda.
Přestože je kampaň cílená zejména na
znevýhodněné segmenty populace, lokalita festivalu v Chicagu vyšla vstřícněji
k těm, co vlastní auto. Vylidněná a jen
místy osvícená ulice Kingsbury není až tak
daleko od metra, ale procházka deštěm
po děravé betonce mezi sklady a halami
příjemná není. Z toho, že všichni na místě
byli suší, jsem usoudila, že za pěšáky jsem
tu byla jediná.
„Přetrvává mýtus, že jen ti se středním a
vysokým příjmem si mohou dovolit zdravý
životní styl,“ říká Alexander. „To není
pravda. Jóga se dá cvičit doma, v parku,
ve škole. Nevyžaduje drahá členství. Žít
zdravě není o příjmu, je to spíše o investování energie a času do rozhodnutí, které
pozitivně ovlivní celkové zdraví rodin.“
Avšak kromě banánů ﬁgurovaly na
festivalu hlavně tyčinky a ne zrovna levné
směsi ořechů, zadní chodbu zaplnily
dárkové taštičky pro ty, kteří si zaplatili
celodenní 80 dolarový vstup. Návštevníky
seznámenými s jógovou scénou nemohla
překvapit nabídka bio oblečení s tepláky
za 60 dolarů.

foto: archiv autorky

Ladislav Pokorný

Krátce po poledni, kdy počet jogínů
kulminoval, se podlaha nevelkého studia
se zachovalými trámy z industriální
minulosti budovy zcela zakryla třiceti
podložkami. Dvouhodinovou lekci Core
Strength Vinyasy vedla Sadie Nardini,
jediná z lektorů festivalu vyučující svůj
program v deseti městech.
Tu deštivou sobotu jsme zadýchali
všechna skla v sále.
„Tuhle dvouhodinu nebudeme rozdávat energii, ale vtahovat ji dovnitř do

2.

Lektorka
Sadie
Nardini

foto: archiv autorky

CESTY (NEJEN) ZA JÓGOU

středu svého těla,“ sdělí nám nabitá a perfektně upravená Nardini.
„Většina lidí vydá víc, než získá zpět,“
vysvětluje Nardini, když se s ní později na konci září - spojím. „A hodně učitelů
jógy má tendenci klást důraz na ten
vnější směr naší energie. Žáci se učí, jak
se věnovat světu, ale nejsou až tak vedeni
k tomu, aby zpomalili, stáhli se, udrželi
si svoje centrum a vyživovali sami sebe,
tak jako svou komunitu,“ říká Nardini,
která vlastní studio v New Yorku. Dodává,
že i když péče o sebe je nezbytná pro
vyvážený duchovní život, je často považována za sobeckost.
V lotosovém sedu pozorujeme svůj
dech a nacvičíme zapojení múla bandhy -

bedra, ramena, kolena a chodidla, vitalizuje břišní orgány a je poměrně náročná.
Tias nás celý workshop naváděl k tomu,
jak se na tuto pozici správně připravit,
jak uvolnit a protáhnout jednotlivé svaly
a části těla tak, abychom na konci hodiny
mohli plně procítit radost z dobře provedené békásany.
Následující ráno začalo velmi příjemně
a uvolněně s charismatickým Saul Da-

Reportáž z Colorada
První den jsem strávila s Davidem
Swensonem na workshopu s názvem
„Očima učitele“. Byl věnovaný základním
ásanám a práci v párech, ve kterých jsme
se učili různé opravné techniky vedoucí ke
správnému provedení pozic jógy. David je
považovaný za jednoho z nejvýznamnějších učitelů ashtanga jógy v západním
světě. S nadšením předává znalosti svým
žákům a umí jednoduše a poutavě vysvětlovat. Navíc má skvělý smysl pro humor,
který činí jeho hodiny a workshopy
zábavné a uvolněné.
Další den začal blokem s Richardem
Freemanem, který se věnoval záklonům
a proudění energie. (obr. 2) Učili jsme se
používat bandhy v záklonových pozicích a
soustředili jsme se na každý detail tak, aby
se naše tělo společně se správným dechem
v ásanách cítilo dobře a příjemně.
Tento den jsem se zúčastnila ještě dalšího
workshopu věnovaného záklonovým po-

zicím s Rodnym Yee s názvem „Pilíře
záklonů“. (obr. 3) Byl zaměřen na
správné postavení páteře a používání
horních a dolních končetin v záklonových
pozicích. Cílem bylo vybudovat sílu těla
v těchto pozicích a docílit integrity jeho
jednotlivých částí.
Tias Little, který má velmi strukturovaný systém učení zaměřený na detail,
anatomii a procítění každého pohybu,
pro nás připravil dva workshopy.

Cestujete za jógou? Účastníte se zahraničních seminářů,
workshopů a konferencí, které se týkají jakéhokoli stylu jógy?
Své zážitky nám posílejte na: katerina@getinbalance.cz
Nejlepší texty uveřejníme v příštím čísle novin a na našich
webových stránkách!

CESTA K PRAVDĚ JE KAŽDODENNÍ CESTA K DOKONALOSTI
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První byl věnován nácviku ásan,
anatomii a hlavně tomu, jak aktivovat
a správně používat uddijána bandhu.
Dále detailní práci vnitřního kolene
a vztahům vnitřního kolene s dalšími
svaly v těle ve správném provádění
pozic jógy. Druhý Tiasův workshop
nesl název „Žába“. Žába je ﬂexibilní
zvíře s klidnou myslí. Tato pozice se
v józe nazývá „békásana“. Uvolňuje

videm Rayem na workshopu „Dotyk
jógy“. Učil nás techniky, kterými můžeme
probouzet pránu. Říká se, že prána je
duchovní silou a energií mistrů jógy.
Dokáže léčit, omlazovat, přinášet radost
i štěstí a vede k poznání. Velmi zajímavé
bylo povídání o tom, jak můžeme jógovou
praxí tok pránické energie v těle ovlivňovat, jak tuto energii vnímat a aktivně s ní
pracovat na fyzické, mentální a spirituální
úrovni. Saul je velmi inspirující osobnost.
Je známý holistickým přístupem k józe a
mimo jiné se také zabývá thajskou masáží
a různými technikami léčení.
Zbytek dne patřil dvěma workshopům
Shivy Rea. První workshop se jmenoval
„Mandala Namaskar“. (obr. 4) Mandala
je vizuální posvátný kruh - prostor, v němž
se žáci setkávají s ukazateli na cestě k hlubšímu vhledu. Mandaly působí jako spouštěče k probuzení energie kundaliní. Shiva
nás naučila čtyři sestavy, které působí
jako tyto spouštěče. Odpoledne nás pak
vedla a inspirovala na lekci „Yoga Trance
Dance“, která byla věnována dvěma
nejstarším pohybovým a meditačním
technikám: józe, tanci a jejich propojení.
Byla meditací v pohybu a tancem za rytmu
velmi dynamické hudby a bubnů. Shiva
Rea je známá svým kreativním přístupem
k józe. Její lekce mají vždy obrovský náboj
energie, což jsme měli možnost pocítit na
vlastní kůži.

dva styčné body, od kterých se lekce dále
vrství a rozkvétá. Nardini přirovnává
aktivaci múla bandhy k pocitu podobnému nutkání na WC, které ale musíte
odložit. „Jedná se o jemné nadzdvižení
osmi svalů pánevního dna,“ vysvětluje
trochu erudovaněji. Zapojením múla
bandhy ženeme energii nahoru skrz
páteř oživující náš centrální nervový
systém a najednou vytváříme ve středu
těla obrovské teplo.
Stačilo deset minut a ti, kdo zapracovali s múla bandhou, se potí. „Když
takto zahřeješ tělo, lehčeji a přirozeněji se
otevírá,“ tvrdí Nardini. „Navíc, ten oheň,
který není ničím jiným než naší vnitřní
energií v pohybu, nám napomáhá v naší
fyzické transformaci tím, že nám dává
vitalitu dosáhnout víc v různých pozicích.
Duchovně se říká, že tato energie je naším
tvůrčím ohněm. Takže během zbytku dne
žáci pociťují, že mají více inspirace, zažijí
větší průlomy, a jsou schopni rozpustit
psychické i fyzické blokády, jež je brzdí.“
Každý pohyb se odvíjí od středu
těla. „Vyrolování se“ do bojovníka je
najednou přesvědčivější, solidnější. Nardini požaduje plynulé a ladné pohyby,
uhlazené proplutí vinyasou a lehkost při
skocích. Když se po hodině posadíme
a Nardini poukáže na naší koncentrovanost a staženost do sebe samých, hraje
v tom roli i únava.
Core Strength Vinyasa si neustále
pohrává s naší vnitřní energií. Neúnavně
si vyžaduje dialog mezi vnitřním
a vnějším světem. Když před patnácti
lety Nardini vyvinula tuto mutaci Vinyasy
Flow, vycházela z každodenního života.
„Vzešlo to z mého celoživotního boje
s touhou hledat vlastní stabilitu a bezpečnost v lidech a věcech mimo sebe samé.
Potřebovala jsem to změnit v něco, co by
mě posílilo a umožnilo mi být svou vlastní
oporou a zdrojem moudrosti.”
Její přístup je úzce spojen s každodenní realitou. Celá lekce končí stojem na
rukou. Nardini naléhá, že nepotřebujeme
zeď, že jediné, co potřebujeme, je stabilita
vlastního středu.
„Nepotřebujete nic z venčí, protože ten
není tím, kým opravdu jste,“ nabádá nás.
„Vnější svět by s vámi neměl cloumat,“
říká na závěr.
Do vlhké a tmavé sobotní chicagské
noci si odnáším v první řadě sebe.

4.

Energie, která nás v průběhu celé coloradské konference obklopovala, byla neuvěřitelně silná. I když jsme byli
v aktivním pohybu mnoho hodin
denně, cítili jsme se plni sil a elánu.
Navíc lidé, kteří byli v Estes Parku
s námi, byli naladěni na stejnou notu,
což umocňovalo celkový zážitek. Po
pár dnech jsem byla ve svém živlu.
I když mi srdce krvácelo, když jsem
si uvědomila, že za pár dnů budu zase
zpět v práci, přesto jsem byla šťastná,
že jsem mohla alespoň na pár chvil
„ochutnat“ co nejvíce zážitků, poznávat
nové lidi a věci, dívat se kolem sebe,
nasávat a vstřebávat atmosféru. Byla
to opravdu unikátní zkušenost - vidět
při práci ty nejlepší učitele jógy západního světa a hlavně mít možnost se od
nich učit.
Nebo pouze to, že jsem mohla být
v krásných Skalistých horách, jen
tak sledovat okolí a přírodu, dýchat
čerstvý vzduch, povídat si s lidmi z různých koutů světa, kteří mají stejného
koníčka jako já, těšit se na další hodinu
jógy a jinak nic. Být v klidu a v pohodě.
Nemůžu na to zapomenout. Čas tam
byl něčím, čeho bylo možné se skoro až
dotknout. A tak by to mělo být všude.
P. S. Doufám, že se mi podařilo
šílencům, jako jsem já, poskytnout
malý obrázek a trochu odhodlání
vypravit se na podobnou cestu. I když
jsem do Colorada cestovala přes půl
světa, věřte mi, že to stálo to. Tato
konference navždy zůstane v mých
vzpomínkách a už teď se těším na
nějakou další cestu za poznáním.
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INZERCE

Dopřejte si zážitek hýčkání a luxusu. Darujte své ple� takovou péči, jakou si zaslouží.
Nechte se rozmazlit ošetřením obličeje a těla kvalitní značkovou kosme�kou BIODROGA SYSTEMS,
která Vám zaručí viditelný výsledek.

Nabízíme exkluzivní kosme�cké programy:






speciální ošetření obličeje dle aktuálního stavu ple�
programy pro problema�ckou, stresovanou, dehydrovanou
pleť, pleť vykazující vrásky
li�ingové ošetření s okamžitým efektem
detoxikaci těla – Fitness Wrap, an�celuli�dní zábaly
křišťálovou masáž obličeje a dekoltu








celotělovou masáž Ayus Lomi
luxusní kašmírovo-hedvábné ošetření těla
masáže sportovně rekondiční, lymfa�cké, energe�cké, čokoládové...
depilaci
manikúru, modeláž nehtů
pedikúru

V prostorách centra najdete také infrasaunu a přístroje pneuven a vacupress.
Současně nabízíme kadeřnické služby s profesionální vlasovou kosme�kou REDKEN.
Těšíme se na Vás na adrese: Pasáž Teta, Jungmannova 28, Praha 1, telefon: 296 165 141, salon@biodroga.cz, www.salonbiodroga.cz.

na jógu a pilates v České republice

Produkty k zakoupení v e-shopu www.bmsa.cz nebo nás navštivte v Energy obchodě,
Fügnerovo nám. 5, Praha 2  www.energystudio.cz  tel: 739 452 986

Z I M N Í R A DY A T I P Y
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Astrologie

Horoskop pro
zimní měsíce
aneb Poraďte se s hvězdami

Zdena Hrdinová

z.hrdinova@volny.cz

Beran (21. 3. – 20. 4.)
Konec tohoto roku je vyvrcholením Vašeho pracovního úspěchu.
Mnoho práce a vnitřní i vnější přetlaky budou sice ještě přetrvávat,
ale stále máte dosti sil jet na plné obrátky. Vládnoucí planeta Mars
Vás plně podporuje. Začátek příštího roku bude v každém případě
klidnější. Budete snáze dosahovat svých cílů.
Býk (21. 4. – 21. 5.)
Bylo by dobré, kdybyste do konce roku dotáhli rozdělanou práci, v tom
příštím by to nemuselo být tak snadné. Začátkem příštího roku bude
planeta Jupiter vytvářet přetlak do Vašeho znamení, což znamená
mnoho práce ve všech oblastech života. Situace budete zvládat často
překotně a s vypětím.
Blíženci (22. 5. – 21. 6.)
Konec roku pro Vás bude hodně hektický, snažte se vyvarovat stresovým situacím (jako byste je někdy i vyhledávali). Jak často říkáte:
Nic nestíhám! Již začátek roku Vám přinese velkou úlevu. Vše půjde
jako po másle, budete sklízet plody svého velkého snažení z tohoto
roku. Máte se na co těšit!
Rak (22. 6. – 23. 7.)
Stále upevňujete své pozice ve společenství lidí, kde pracujete. Je však
možné, že by mohla i nadále váznout komunikace. Snažte se brát
situace trošku s nadhledem. Čekají Vás harmonické vánoční časy
v rodinném kruhu. Začátkem roku můžete začít s novou tvořivou
činností, která Vás bude velmi naplňovat. Neodmítejte pozvání na
různé kulturní akce.

Slunce - střed bytosti
Zdena Hrdinová

K Luně, o které jsem psala v předešlém
vydání, neodmyslitelně patří Slunce.
Slunce je středem naší sluneční
soustavy, jejím největším tělesem
a jediným zdrojem světla. Ostatní planety sluneční světlo odrážejí, proto jsou
viditelné jen v noci. Ve dne se ztrácejí
právě ve slunečních paprscích.
Ze Země vnímáme dva druhy
pohybu Slunce. Denně vidíme, jak ráno
vychází, v poledne kulminuje a večer
zapadá. Prožíváme den a noc, světlo
a tmu, tyto skutečnosti přinášejí rytmus
do našeho každodenního bytí.
Kromě střídání denních období
žijeme ještě v jiném rytmu: je to rok
se čtyřmi ročními obdobími. Slunce
projde během roku všemi zvířetníkovými znameními, každý měsíc jedním
a každé roční období třemi. V našem
denním životě opakujeme během
roku stejné nebo podobné činnosti.

Váha (24. 9. – 23. 10.)
Je dost možné, že již v tomto období přehodnocujete svůj dosavadní
život, a to ve všech možných oblastech. Čekají na Vás pěkné Vánoce.
Pravdou je, že v oblasti práce budete ﬁnišovat. Začátkem roku přijde
zklidnění, začnou Vás potkávat příjemné situace a dobré pracovní
nabídky. A bude jich víc než dost. Rok 2009 je velice nakloněn i novým
partnerským kontaktům.
Štír (24. 10. – 22. 11.)
Prosinec bude v duchu velké pracovní aktivity a z toho plynoucích
velkých zisků. Tento rok byl pro Vás velice zajímavý z pozice navazování různých kontaktů. Od začátku roku příštího nebudete vědět, kam
dřív skočit, nastane velké pracovní vytížení. Nepochybujte o sobě, ani
o svých partnerstvích, pochybnosti Vám podlamují psychiku. Snažte
se o upevňování sebe samých. Planeta Saturn Vám v tom pomáhá.
Střelec (23. 11. – 21. 12.)
Vám, Střelcům, se výrazně ulevuje. Sice to ještě stále není „ono“, ale
jste na dobré cestě. Přehodnocujte a zvažujte své možnosti s chladnou
hlavou - emoce nejsou na místě! Spousta záležitostí, které se zdály
neřešitelné, se posouvají ke svému cíli. Začátek roku je velice příznivý
pro navazování nových kontaktů, ať již pracovních či vztahových.
Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)
Dotáhněte v tomto roce všechno, co se ještě dá! Od začátku toho
nového byste měli sklízet plody své práce, které jste letos zaseli.
V lednu a únoru pocítíte příval energie, která bude plně využita
v horských oblastech, na lyžích nebo při pěší turistice - přiměřeně
Vaší kondici. Pozor na kolena a klouby vůbec.
Vodnář (21. 1. – 19. 2.)
Konec roku je ještě přípravnou fází na cosi nového, tak nic neuspěchejte. Již od začátku roku můžete zvažovat změnu práce, navazování a rozšiřování nových kontaktů, ale nechte si vše v klidu projít
hlavou, nemůžete sedět na dvou židlích najednou! Neslibujte, co
nejste schopni dodržet. Zkrátka a dobře: Začíná se Vám dařit a je jen
na Vás, jak tyto možnosti uchopíte.
Ryby (20. 2. – 20. 3.)
Prosinec bude sice velice hektický, ale Vánoce a konec roku si
náramně vychutnáte. Od začátku roku se budou nervózní vibrace
zklidňovat. Pravděpodobně budete napínat své síly ku pomoci
druhým lidem, ať již ve své rodině či cizím. S velkou pravděpodobností plánujete zásadní změny, ty by ale bylo dobré provést až
v roce 2010. Měsíc leden využijte k návštěvám kin, divadel a jiných
kulturních zařízení. Budete velmi spokojeni!

ABYSTE MOHLI VĚCI DĚLAT JINAK, MUSÍTE JE JINAK VIDĚT

Vymanit se ze slunečního rytmu není
možné, aniž bychom vážně ohrozili
své zdraví a život.
Jak je Slunce pro náš život důležité,
je asi všem jasné. Na jaře, když sluneční
paprsky sílí, se všechno začne zelenat
a oživovat. Na podzim, když Slunce dřív
zapadá a dny se krátí, dostáváme pocit
stagnace a umírání. Nedostatek světla
oslabuje rostliny, které pak blednou
a ve své touze po světle se táhnou do
výše. Vegetace s dostatkem slunečního
záření je bujná, plná síly a barev.
Světlo působí i na naši mysl. Za
slunečního dne cítíme zcela samozřejmě více optimismu, radosti ze
života a chuti něco podnikat a tvořit,
než když je zamračeno, deštivo
a mlhavo. V měsících, kdy jsou dny
krátké a nebe často zatažené, propadají
lidé víc než kdy jindy špatné náladě či
depresím.

Základní kurz astrologie se Zdenou Hrdinovou
14. 3. 2009 (9 - 17 hod.) v Energy Studiu Václava Krejčíka

Přihlášky: z.hrdinova@volny.cz, více info: www.energystudio.cz
planetární energie a jejich využití
 sebepoznání skrze ascendent a archetypy Slunce a Luny

 astrologie, její význam a uplatnění v životě 

Lev (24. 7. – 23. 8.)
S velkou pravděpodobností si vytváříte nový hodnotový žebříček.
Vůbec nevadí, že tyto Vánoce nebudou tak velkolepé, oceníte naprosto
jiné hodnoty a kvality členů rodiny. Rodinné vazby se upevňují.
Využijte ještě v tomto roce přívalu velké energie, nechte úklid na
později a vymyslete svým dětem úžasný vánoční program. Na to jste
specialisté!
Panna (24. 8. – 23. 9.)
V prosinci Vás čeká ještě přetlak, tak nic nepřehánějte a zbytečně
nedramatizujte v období vánočního klidu. Co to je dokonalost? Mohli
byste padnout vyčerpáním. Leden a únor budou poklidnější, odpočívejte, pokud to půjde - ještě Vás čeká maratón. Příští rok bude
velice úspěšný po pracovní stránce. Pravděpodobně budete zvažovat
zásadní změny.

z.hrdinova@volny.cz

Avšak Slunce má také svá nebezpečí. Moudrost „všeho s mírou“ platí
i u tohoto životodárného principu.
Bez vody a střídání slunečního tepla
s chladem přináší Slunce sucho, vedro,
neplodnost a smrt. Neboť - kdo se
dokáže bez ochrany dívat přímo do
Slunce?
Pro Slunce je klíčovým slovem:
ŽÍT. Slunce je střed, srdce a životodárná síla našeho slunečního systému.
Takže z astrologického hlediska vaše
sluneční znamení popisuje STŘED
VAŠÍ BYTOSTI - vaši vůli, to, co leží
blízko vašeho SRDCE a co vám dává
život a vědomí smyslu stvoření. Slunce
je symbolem vašeho ducha.
Slunce je nejdůležitější astrologickou energií, protože všechny planety
(včetně Měsíce) kolem něj obíhají
a získávají život. A tak povaha vašeho
slunečního znamení ovlivňuje a posiluje vaše měsíční znamení a znamení
všech ostatních planet. Projevovat sluneční vůli je přirozenější pro muže.
Jestliže jste žena, mohou vás přitahovat muži, kteří ztělesňují vlastnosti
vašeho slunečního znamení. Dříve
nebo později si díky životní zkušenosti
a vztahům uvědomíte sílu a povahu
vlastní osobnosti a začnete ji vědomě
projevovat.

Psychologie aneb Pohled do duše

Čas zimní,
čas vánoční

Pospícháte? Samozřejmě, že ano. Ale nemusí tomu tak být. Pokuste se
zvítězit nad vlastním systémem dříve, než vás vyčerpá.
Mgr. Martina Barchánková

Nech všeho. Nejtěžší věc je
obvykle nedělat nic - ale
je to často to nejlepší, co
můžeme udělat.
Linus Mundy
Čas podzimu a zimy patří u mnoha z nás
k méně oblíbeným ročním obdobím.
Jsou však mezi námi i tací, kteří toto
období velmi milují. Fascinují je barvy
podzimu, milují vlažné slunečné dny,
odpolední červánky nebo třpytivý odraz
čerstvě napadaného sněhu. Za sněhem
však musíme stále častěji odjíždět do
vyšších nadmořských výšek, neboť naše
zimy bývají spíše blátivé a deštivé, než
sněhové a mrazivé. Někteří moji přátelé
v tento čas opouštějí naši rodnou zem
a vyrážejí za sluncem a teplem na jih.
Pokud patříte mezi ty, kteří považují
toto období za smutné, nejsou vám
příjemné krátké dny a brzká tma, jste
v tomto čase více náchylní k nemocem
a depresím, tak právě vám jsou určeny
následující řádky.

Proč se o Vánocích
hádáme?

Od pradávna je toto období určeno
přípravě na dobu adventní a Vánoce,
abychom se méně soustředili na sebe
a své chmurné pocity. Vánoce by měly
být svátky klidu a rodinné pohody,
realita ovšem bývá úplně jiná. Přehnaná
očekávání od vánočních svátků mohou
v řadě případů vyústit ve zbytečná
zklamání. Právě během tzv. předvánoční honičky se v mnoha rodinách
vynořují zasuté a utajované problémy.
Často se po Vánocích plní psychologické poradny lidmi, kteří si stěžují, že
se Vánocemi prohádali, místo aby jim
bylo spolu hezky. Obecně psychologové

soudí, že svátky narušují zaběhnutý
systém každé rodiny. Lidé spolu
tráví více času, než jsou zvyklí a s tím
se pak neumějí vyrovnat.
Stres také způsobuje nákup
vánočních dárků. Lidé se zbytečně
zadlužují a důsledky neuvážených
nákupů si včas neuvědomují. Dětem
velmi často vadí, že se dospělí celý
předvánoční čas v rodinách hádají,
pak usednou ke štědrovečernímu
stolu a tváří se svátečně. V jejich
očích je znát pokrytectví.
Konﬂikty mohou vznikat také
z různých pohledů na vánoční
tradice, např. váš muž, zvyklý jíst na
Štědrý večer řízek, není naladěn na
vámi servírovaného kapra. Dospívající syn netouží zpívat pod vánočním
stromkem koledy a babička zase
nemá chuť zahrát si novou počítačovou hru.
Vánoce také znamenají hromadu
jídla (často i pozdě večer). V kombinaci s alkoholem a kofeinem to
může být ještě větší povzbuzení pro
ještě větší pocity stresu. Alkohol má
navíc vysoký obsah kalorií.

Jak šťastně vstoupit
do nového roku

Doporučuji si hlídat jídlo a alkohol pít co nejméně. Budete se tak
cítit méně podráždění a mít více
energie. Jdete-li někam ven, nabídněte se občas, že budete řídit, abyste
nemuseli pít. Nebo alespoň mezi
jednotlivými drinky vypijte sklenici
vody, abyste předešli dehydrataci a
nepříjemné kocovině. Sycené nápoje,
například tonik, zvyšují vstřebávání
alkoholu, takže si raději objednejte
ovocný džus. Pokud kouříte, omezte
počet cigaret, které také zvyšují stres.
Snížit dopady stresu pomohou také
antioxidanty. Jejich dobrým zdrojem
je červené ovoce a zelenina – napří-

klad rajčata, papriky, hrozny a třešně,
také sváteční dobroty jako mandarinky
a oříšky. Antioxidanty obsahuje i čokoláda, ale vyberte si kvalitní značku
s obsahem alespoň 70 % kakaových
bobů a menším množstvím cukru.
Chcete-li se vyhnout vánočnímu
stresu, najděte si dost času na odpočinek. Místo abyste každý večer
šli někam do společnosti, raději si
přečtěte dobrou knížku nebo nalijte
do vany aromatický olej a dopřejte si
dlouhou koupel.
Využijte dlouhé zimní večery
k návratu o pár generací zpět, čtěte si
s dětmi pohádky, zpívejte ukolébavky
na dobrou noc, vyrábějte si vánoční
výzdobu vlastníma rukama, a tím
povzbuzujte svou fantazii a tvořivost.
I my dospělí bychom porozuměním
pohádkám získali určitou kompenzaci ve stále existujícím dětství v nás,
které je v současné době zatlačeno
pragmatickým přístupem ke všemu,
co čteme, vnímáme nebo podle čeho
jednáme. Přes svět pohádek se přibližujeme i svým dětem.
Stres skvěle uvolníte cvičením. Každý
den se projděte, místo abyste celé
svátky zůstávali doma, nebo si rezervujte předvánoční kúru ve wellness
centru. Při sportu se do těla vyplavují
hormony, např. endorﬁn, který je díky
svému účinku označován i jako tělový
opiát, hormon štěstí, a tak se stává
průvodcem povznesené nálady. Přestože není dosud vědecky prokázáno, zda
má sport (chůze, běh, nordická chůze)
příznivý vliv na psychiku, využívá se
na mnohých klinikách jako podpůrná
forma léčení duševních nemocí.
Pomoci může i heřmánkový čaj
před spaním. Nikdy nezapomínejte na
to, že smích uvolňuje stres. Dělejte vše
s láskou, radostí a smějte se!
Použitá literatura: Moje psychologie,
časopis 4/2008, ročník 3

Z hlediska stravování má zima své
mimořádné kouzlo především díky
vánočním svátkům a jejich tradicím.
Spojujeme je s dobrým jídlem a pitím.
A proč ne. Nesmí být však jediným
sportem, který je nám o vánocích

sympatický, „gaučink‘‘. To bychom
totiž mohli mít po zimě nemilé starosti.
Jezme a hodujme jako labužníci,
degustujme s mírou! V zimě nám při
procházce městem přijdou vhod úžasné
dobroty, jako je třeba svařené víno,

grog nebo teplé kaštany - to všechno
k vánočním svátkům patří. V zimních měsících potřebuje naše tělo více
energie, pociťujeme častěji hlad a jídlo
je celkově výživnější než v létě. Nezapomínejme na pohyb, jednak při něm

Vaření nejen o Vánocích
Jana Altnerová

www.bmsa.cz

Tipy na zdravější Vánoce:
 Majonézu v bramborovém salátu
nahraďte bílým jogurtem, pokud salát dobře
ochutíte, rozdíl ani nepoznáte.
 Místo klasických chlebíčků, vyzkoušejte
malé jednohubky. Špaldový chléb můžete
nakrájet na malé kostičky a střídavě namazat
fazolovou pastou a ozdobit chilli papričkami,
nebo kouskem uzeného lososa s limetkou, či
lehce potřít brusinkovým džemem a ozdobit
kozím sýrem. Nechte se vést fantazií.
 V zimě je dobré posílit močové cesty a ledviny. Dopřejte si 100% brusinkovou šťávu.
 V chladných zimních dnech oceníte čaj
z čerstvého zázvoru, citrónu a medu. Stačí
jen nakrájet kousek čerstvého zázvoru a zalít
vroucí vodou. Jakmile čaj trochu vychladne,
přidejte citrón a med. Uvidíte, jak vás
povzbudí.

krásně vytráví a určitě ušetříme na jaře
za nové kalhoty. Mějme na paměti,
že nabraná kila se s námi těžko loučí.
Nemysleme jen na to, CO všechno
o vánocích sníme, ale spíš JAK je
prožijeme. Svátky nejsou jen chlebíčky,
hory salátu, smetanové dorty a velké
talíře cukroví. Pro svátky by měla
být charakteristická pohoda, netradiční dobroty, ovoce a malé lahůdky,
které si třeba normálně nedopřejeme.
Zůstaňme labužníky a každý kousek
svých oblíbených pokrmů si pomalu
vychutnejme!

Recepty:
Avokádový salát s krevetkami
Potřebujete: zralé avokádo, lžíci olivového oleje za
studena lisovaného, špetku pepře, špetku soli, šťávu z půlky citrónu, 250 g krevet, trochu čerstvého koriandru
Avokádo našleháme s pepřem, olejem, citrónem, lehce
vmícháme vařené krevetky a ozdobíme petrželkou.

ubrat), lžičku koriandru, kurkumy a černé hořčice, špetku
soli. Necháme zpěnit a přidáme šálek rýže basmati (na
jeden šálek rýže dva šálky vody). Jakmile se začne rýže
vařit, zmírníme plamen a přidáme 6 lžic kokosového
mléka a necháme pod pokličkou dojít. Hotové jídlo ozdobíme čerstvým koriandrem.

Losos s citrónem a rýže basmati se skořicí a kokosovým mlékem
Potřebujte: ﬁlety z lososa, citrón, stvol skořice, lžičku
nasekaných chili papriček, pepř, zázvor (2 cm), malou cibulku, 2 stroužky česneku, koriandr, kardamon, kurkumu,
rýži basmati, 3 lžíce kokosového mléka, olivový olej
Filet z lososa rychle opečeme na oleji z obou stran
(cca 4 minuty), opepříme a pokapeme citrónem. Na oleji
zpěníme česnek, cibulku, zázvor, přidáme koření – stvol
skořice, kardamon, lžíci chili papriček (chilli můžete

Ovocné špejle obalené hořkou čokoládou, oříšky
a kokosem
Potřebujete: balení nesířených sušených meruněk
a švestek, cca půlku pomela nakrájeného na větší kousky,
balení mletých ořechů (nebo mandlí), balení strouhaného
kokosu, půlky špejlí, balení 70 % hořké čokolády
Ovoce napícháme střídavě na špejle – kousek pomela,
meruňku, švestku a zase pomelo, potom obalíme nejprve
v rozehřáté hořké čokoládě a nakonec buď v kokosu, nebo
v ořeších. Necháme vychladnout.

Oč si neřekneš, to nedostaneš - znělo oblíbené rčení mé bývalé zaměstnavatelky – a týkalo se
platu. Nenapadlo by mne, že se s podobným přístupem se setkám ze strany pojišťovny při řešení
pojistné události týkající se poškozeného automobilu. Člověk by si naivně mohl myslet, že je přece
klientem pojišťovny, a ta by mu tedy měla poradit a všemožně vyjít vstříc. V mém případě by se
dalo říci, že heslo pojišťovny znělo: O co si neřeknete, to nedostanete, a o co si řeknete, to taky
nedostanete, alespoň ne všechno a určitě ne hned!

Ambruz & Dark

Co způsobí nerovnost
na dálnici
Vozem půjčeným od přítelkyně jsem
před časem v noci cestoval na Moravu.
Do čeho přesně se mi podařilo vjet,
jsem v té chvíli netušil. Jen jsem v rychlosti najednou ucítil v podvozku šílenou
ránu, jako bych vjel do díry nebo na
pořádnou nerovnost. Později mi bylo
řečeno, že v tomto úseku je na několika
místech prolomený asfalt, a že by ono
místo mělo být označeno značkou. Oné
noci nebylo.
Jelikož auto jelo v pořádku dál,
dojel jsem až k rodičům a prohlídku
škod nechal na ráno. Na první pohled
vše vypadalo v pořádku, ale když jsem
zkusil zabrat za přední spodní nárazník,
byl očividně nalomený. Říkal jsem si,
že jsem vzhledem k síle nárazu vyvázl
ještě dobře. Až během zpáteční cesty
do Prahy jsem zjistil, že navíc nefunguje klimatizace.
A co na to pojišťovna?
Nijak jsem se neděsil, automobil je
pojištěný, takže jsem ihned nahlásil
pojistnou událost a objednal se do

Braňte svá práva
servisu. Tam neviděli žádný problém
a předpokládali, že stejně tak tomu
bude i ze strany pojišťovny. Za dva
dny však ze servisu volali, že technikovi pojišťovny se něco nezdá, a proto
z automobilu vymontoval poškozený
chladič klimatizace a odvezl jej k nezávislému znalci (samozřejmě jmenovanému a placenému pojišťovnou).
Z pojišťovny, pyšnící se v reklamních
sloganech klientským přístupem, nás
o ničem neinformovali, auto zůstávalo
nepojízdné (s poškozeným chladičem
klimatizace jezdit můžete, ale bez něj
ne). Po měsíci a půl (!) a množství našich
urgencí se nám pojišťovna uráčila ozvat
s tím, že znalec došel k závěru, že obě
poškození (nárazníku a chladiče klimatizace) nemohla nastat vlivem jedné
pojistné události, a pojišťovna tak
uhradí pouze opravu nárazníku (což
byla samozřejmě nižší položka než
oprava klimatizace). Jelikož přítelkyně potřebovala jezdit, nezbývalo než
opravu klimatizace uhradit ze svého
a pokusit se dál s pojišťovnou jednat.
V prvním kole jsme byli velice naivní.
Dopis na pojišťovnu zaslala přítelkyně

svým jménem a byl víceméně prosebný.
Výsledek byl nulový, odmítnutí stručné,
v podstatě bez vysvětlení. V té chvíli
jsem si celou věc začal brát osobně.
Vůči pojišťovně jsem počal vystupovat
jako právní zástupce přítelkyně, která
se chystá pojišťovnu žalovat. Situace se
trošku zlepšila, alespoň se mnou začal
někdo vážně komunikovat. Nicméně
ode všech jsem stále slyšel stejnou
obehranou písničku – obě poškození
nemohla být důsledkem jedné pojistné
události.
Argumentoval jsem, že je úplně
jedno, ke kolika pojistným událostem
došlo (jako laik to nejsem schopen posoudit stejně jako to, jestli se nárazník
a klimatizace poškodí ve stejnou chvíli),
veškeré pojistné události by pojišťovna
měla uhradit. Měl jsem ovšem pocit, že
pravděpodobně mluvím a píšu čínsky,
v takovém stylu mi bylo stále odpovídáno.
Nevzdávejte se!
Nedal jsem se, dopisů jsem napsal
celou řadu, byly stále příkřejší a adresovány na stále více odpovědných osob.

Když už jsem opravdu vážně zvažoval
podání žaloby, přišel mi velice stručný
e-mail, ve kterém mi bylo sděleno, že
částka rovnající se částce za opravu
klimatizace bude přítelkyni uhrazena
a byl jsem žádán o sdělení čísla účtu.
Žádné vysvětlení či dokonce omluva za
celé martýrium samozřejmě připojeny
nebyly.
Konec dobrý, všechno dobré. Nervů
a úsilí mě však celá věc stála víc než
dost. Každopádně jsem si pro sebe
odnesl dva závěry – budu jezdit pomaleji, vyhýbat se dírám a taky pokud
možno jednání s pojišťovnami (i když
netvrdím, že jsou všechny stejné). Více
podobných případů by mohlo zanechat trvalé následky na mém duševním
zdraví.
Co z výše uvedeného plyne obecně?
Ať už jednáte s kýmkoliv - úřady, pojišťovnami (které se jako statní úřady
často chovají) apod., nevzdávejte se.
Pokud jste alespoň trošku přesvědčeni o své pravdě, bojujte za svá práva.
A hlaste se o ně. Hlasitě a vytrvale.
Protože - oč si neřeknete, to nedostanete!

Nové DVD

POWERJÓGA ENERGY FLOW
Václav Krejčík

foto: Miroslav Šneberger

Mgr. Bc. Jan Spáčil, LL.M.
partner advokátní kanceláře

Když jsem měl v hlavě myšlenku na
nové DVD, chtěl jsem udělat něco
nového a jiného. Inspiraci jsem hledal
všude možně. Zachoval jsem rytmus
powerjógy, kterou mám rád, ale rozvinul ji do obrazců zvaných mandaly.
Mandaly jsou harmonická spojení
kruhu a čtverce. Je to proudění energie
v kole. Kolo symbolizuje nebe, pohyb,
vnější síly a nekonečno. Čtverec vyjadřuje naše vnitřní síly a spojení člověka
se zemí. Je to hra protipólů, které ale
nemusí jít proti sobě. Naopak. Tvoří
souhru v jednom bodě, ve společném

středu. Pozice se provádějí dokola na
půdorysu čtverce (pro nás podložka).
Mandala je vyjádřením proudění
energie, kterou můžeme i cítit. Zkusme nepoužívat jen tělo…
Cvičení powerjógy je způsob, jak
odstranit neduhy současné doby
a vydat se tak na cestu prevence
a dobré nálady. Narovnání těla,
zbavení se svalových disbalancí, prorýsované a „prodloužené“ svaly, uvolnění a protažení, rozproudění energie
a pocit klidu, pohody a radosti – to vše
přináší nový díl dynamického cvičení
pozic jógy POWERJÓGA ENERGY
FLOW. Vychází 10. 12. 2008.

Z I M N Í R A DY A T I P Y
Mrazivé počasí má své
velké kouzlo, ale více než
kdy jindy právě v zimě
oceníte útulné teplo
svých domovů. Zvláště
pokud zrovna mrznete
při čekání na hromadnou
městskou dopravu, jste
asi často myšlenkami
u horkého čaje nebo
dobrého svařeného vína.

Zlepšete
energii
domova

Provoňte sebe
i svůj byt
Jana Altnerová
www.bmsa.cz

V teplém bytě trávíte v zimě daleko
více času, využijte ho k účinné relaxaci a odpočinku. Sami si doma
můžete jednoduše dobít baterky
a posílit celkovou energii. Dotvořte
si příjemnou atmosféru pomocí
vůní, které rozproudí energii v bytě
a využijete sílu a kouzlo domácích přírodních terapií. Horké bylinné čaje, aromaterapie, léčebné
koupele, svařené víno - to všechno
nám především v zimních měsících
pomáhá cítit se lépe. Nejjednodušším způsobem, jak si zpříjemnit
náladu je provonění bytu éterickým
olejem. Můžete využít aromalampu
nebo jednoduše postavte misku
s vodou a pár kapkami éterického
oleje na topné těleso. V období
chřipek využijte účinky eukalyptu
nebo borovice, tyto silice mají anti-

foto: Stanislav Kratochvíl
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septický účinek a uvolňují dýchací
cesty. Pokud máte ve svém bytě
pocit stagnace energie, provoňte
ho citrónovou nebo rozmarýnovou
silicí. V období velkého psychického vyčerpání můžete povzbudit
své nervy čajovou směsí z třezalky
a rozmarýnu. Příjemnou duševní
pohodu a uklidnění vykouzlí i teplý
čaj z meduňky se lžičkou medu.
Relaxovat můžete v horké domácí
lázni. Připravíte ji jednoduše: 4-7
kapek éterického oleje přidáte do
1,5 deci nosného oleje nebo šlehačky
či mléka. K relaxaci a uklidnění se
dobře hodí olej z levandule a pomeranče. Ve vaně vydržte alespoň 20
minut, olej se v horké lázni krásně
rozplyne. Teplota vody pomůže
zlepšit absorpci oleje do pokožky,
zároveň vdechujete příjemnou vůni. Dochází k uvolnění svalového
napětí, ale i k příjemnému očištění
mysli. Večerní koupel také zpříjemní kvalitu spánku. Při výběru
silice se řiďte jejím účinkem. Prodávají se i 100% přírodní koupelové
oleje, pro svou domácí lázeň volte
opravdu jen ty kvalitní. Na etiketě
bývá uveden účinek oleje, který
vám usnadní výběr. Domácí pohodu
umocní i pár svíček, příjemná knížka
a šálek domácího svařeného vína se
skořicí, hřebíčkem a pomerančem.
Tak kouzlete s vůněmi a bylinkami
a vytvořte si harmonické a útulné
prostředí!

ZMĚNIT SE A ZLEPŠIT SE - TO JSOU DVĚ RŮZNÉ VĚCI

INZERCE

ORF GetInBalance 280x420.indd 1
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KALEIDOSKOP

křížovka k řížovk a křížovka k řížovk a křížovka
Tajenku posílejte nejpozději do 20. 1. 2009
na adresu: katka.bilkova@poweryoga.cz,
nebo poštou: Power Yoga Akademie,
Fügnerovo nám. 5, Praha 2, 120 00,
na obálku uveďte KŘÍŽOVKA GIB
TŘI VÝHERCE ODMĚNÍME kolekcí 3 CD
z vydavatelství Universal Music:

1. Mamma mia!
(soundtrack)
2. Máj
(soundtrack)
3. Support
Lesbiens
nejnovější album
Lick it

Správné znění tajenky z minulého čísla
novin Get in Balance 4/2008:
Život je cesta ne cíl a stejně tak váš domov
Set Hubněte s powerjógou 1-3 vyhrávají:
Marie Pecková z Prahy 10
Jarmila Heczková z Prahy 8
Eva Vápenková z Prahy 4

Zaregistrujte se zdarma na

www.aerobic.cz

a zúčastněte se zábavných soutěží o milé dárky.

Do konce roku můžete například zkusit štěstí se svojí PF nebo osobním
předsevzetím, které zašlete na marcela@aerobic.cz.

Chcete si nechat noviny zasílat ZDARMA
pouze za poštovné?
Minimální předplatné jsou 4 čísla, cena poštovného a balného za 4 čísla
je 120 Kč, četně DPH. Své objednávky posílejte
e-mailem: objednavky@getinbalance.cz
nebo poštou: Power Yoga Akademie, Fügnerovo nám. 5, Praha 2, 120 00
Příští číslo vychází 1. března 2009

Najděte si své centrum

město
BEROUN

název
web site
Fitcentrum 1. patro Městský plavecký areál Kindlovi.beroun@seznam.cz

město
PIEŠŤANY (SK)

název
Aerobic Fun - club

web site
michaela.powerjoga@zoznam.sk

BRANDÝS NAD LABEM

Regenerační centrum Xenie

www.centrumxenie.cz

PÍSEK

Aerobic Club Sole

www.ACSole.cz

BRANDÝS NAD LABEM

Funatic aerobic club

www.funatic.cz

PLZEŇ

Bazén ZČU Lochotín

www.bazenlochotin.wz.cz

BRNO

Fitness Blue Gym

www.bluegym,cz

PLZEŇ

M3M Studio

www.m3mstudio.cz

BRNO

Wellnesscentrum Masarykova

www.tae-bo-martina.cz

PODĚBRADY

Fitness klub Zdravíčko

www.zdravicko.info

BRNO

Weisser sport centrum

www.weissersportcentrum.cz

PRAHA

Energy Studio Václav Krejčík

www.energystudio.cz

BRNO

Majda Agency

www.majda-agency.cz

PRAHA

Dance Perfect

www.danceperfect.cz

BRNO

Fitness Evy Šabatové

www.ﬁtnessevysabatove.cz

PRAHA

Sportovní areál HAMR

www.hamrsport.cz

BRNO

Star Trac Health Club

www.vasklub.cz

PRAHA

Studio Sun

www.studiosun.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Factory Pro

www.factorypro.cz

PRAHA

Yogajoga

www.yogajoga.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

DanceLine studio v.o.s.

www.danceline.cz

PRAHA

Sportovní centrum Univerzity Karlovy

www.narur.cuni/ktv

ČESKÝ KRUMLOV

tělocvična ZŠ T. G. Masaryka

Marcela.Velkova@seznam.cz

PRACHATICE

Tělocvična SPgŠ Prachatice

simakovahana@seznam.cz

HRADEC KRÁLOVÉ

Aerobic club hip hop Hradec Králové

info@achiphop.cz

PŘÍBRAM

Sportklub Oxygen

www.oxygensport.cz

HRADEC KRÁLOVÉ

Wellness centrum Fit4Fun Hradec Králové www.ﬁt4fun.cz

PŘÍBRAM

Tělocvična 7, ZŠ Příbram

www.poweryoga.tym.cz.

JABLONEC NAD NISOU Fitness Studio Mgr. Zdeňky Vitákové

www.zdenavitakova.cz

SEMILY

Sportovní Centrum Semily

jarkahassa@seznam.cz

JILEMNICE

ZŠ Komenského

baudischova@mesto.jilemnice.cz

TÁBOR

Fit studio O.K.

www.okﬁtstudio.cz

KLADNO

Fit club Jany Boučkové

www.ﬁtstudio.cz

TÝNEC NAD SÁZAVOU

Mateřské centrum Motýlek

erikayogi@centum.cz

KLADNO

Proﬁ Wellness

mvoracek@post.cz

TRUTNOV

Sokolovna Trutnov

slavikova.marketa@seznam.cz

KOLÍN

Fit studio Arena Kolín

jana.jerabkova@iarena.cz

TURNOV

Mateřské centrum Náruč

www.naruc.cz

KROMĚŘÍŽ

Sportcentrum Zapletal Kroměříž

www.sportcentrum-zapletal.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Sportovní hala Uherské Hradiště

www.vitalstudio.cz

MOST

Fit club Linda

www.volny.cz/ﬁtklublinda/

ÚVALY U PRAHY

Fitcentrum Mamut

www.ﬁtcentrummamut.wz.cz

NERATOVICE

Sport club Olympia

www.sportclubolympia.cz

VRCHLABÍ

Spinning & Fitbox centrum

www.spinningvrchlabi.cz

NOVÁ PAKA

Tělocvična SŠ Gastronomie

vendy@vendi.cz

VŠENORY

Olympia Wellness

www.olympwel.cz

NOVÝ JIČÍN

Fit-in studio

www.ﬁt-in.cz

VYSOKÉ MÝTO

Fitness Style Lucie

renda.kopecka@seznam.cz

OLOMOUC

Centrum vitality

www.centrumvitality.com

ZLÍN

Fitness Cat

hetmerova.p@seznam.cz

OPAVA

Sport Perfekt Věry Macoškové

www.sportperfekt.cz

ZLÍN

SK Rytmik Zlín

www.aerobic-zlin.cz

OSTRAVA

Attack FITNESS STUDIO

www.attackﬁtness.cz

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Dům dětí a mládeže

evisska@seznam.cz

PARDUBICE

Fitcentrum Hany Daškové

daskova.hana@centrum.cz

VŠE, CO SI DOKÁŽETE PŘEDSTAVIT, JE SKUTEČNÉ
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INZERCE & SOUTĚŽ

SET Hubněte s powerjógou 1-2-3

SOUTĚŽ
Soutěžní otázka:

Kdo je autorem slavného
spisu o józe
tzv. Jógasútry?
Odpověď zasílejte e-mailem na adresu
katka.bilkova@poweryoga.cz
nebo poštou:
Power Yoga Akademie, Fügnerovo
nám. 5, Praha 2, 120 00,
na obálku uveďte SOUTĚŽ GIB

Právě vychází:

SET Hubněte s powerjógou 1-2-3

SOUTĚŽ

Na základě Vašich přání jsme připravili dárkový
DVD SET Hubněte s powerjógou 1.-2.-3. díl:

Soutěžit je možné jen do 20. 1. 2009!

Ceny od společnosti Estée Lauder, které čekají na výherce:

1. Kolekce vypínacích krémů Resilience Lift (denní, noční a oční krém) v hodnotě 5 800 Kč



Hubněte s powerjógou



Hubněte s powerjógou 2
program yoga for athletes



Hubněte s powerjógou 3
program jóga workout

2. Idealist – sérum pod krém pro ideální pleť v hodnotě 2 500 Kč
3. Řasenka Sumptuous v hodnotě 670 Kč

Budete-li kupovat DVD po jednotlivých kusech,
zaplatíte za 3 DVD 897 Kč.
Zakoupíte-li DVD SET Hubněte s powerjógou,
zaplatíte jen 599 Kč a ušetříte tak 299 Kč.
Nabídka platí do vyprodání zásob.

Vylosování soutěže proběhne 2. 2. 2009, výherce kontaktujeme a uvedeme v příštím čísle!
Výherci z podzimního čísla novin Get in Balance:
1. cena podložka na jógu ECO Prána - Gabriela Králová, České Budějovice
2. cena balíček BIODROGA - Linda Anušič, Praha 3
3. cena SET DVD Hubněte s powerjógou - Ivana Siganová, Hostivice

Pamatujte na Vánoce, blíží se! SET Hubněte
s powerjógou je příjemným dárkem a dobrým
vstupem do nového roku 2009. Pravidelné cvičení je
prevencí v současné uspěchané době.

Správná odpověď na minulou soutěžní otázku, co v češtině znamenají slova feng shuej:
VÍTR A VODA

a užijte si svůj víkend jenom pro sebe!
I

N

T

E

R

N

E

T

T

V

Relaxace, odpočinek a nový start aneb
Vytvarujte se s námi do plavek!
Potřebujete zhubnout a načerpat ztracenou energii?
Právě pro Vás je určený speciální hubnoucí pobyt

od 27. do 29. března 2009

Cvičte s námi od

1. 12. 2008
Vše, co Vás zajímá
o životním stylu a józe!
Více na

www.poweryoga.tv

Na co se můžete těšit?
Čeká na Vás víkendový pobyt šitý přímo na míru. Po celou dobu
se o Vás bude starat tým odborníků Energy Studia Václav
Krejčík. Pomůžeme Vám efektivně a bez „jojo“ efektu
zhubnout a zlepšit kondici. Každý účastník si odveze
domů osobní plán na zhubnutí, jídelníček a sportovní program,
včetně manuálu Změny životního stylu. Celý víkend budeme
odpovídat na Vaše otázky související se zdravým životním stylem.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje vybavené vlastním sociálním zázemím, TV, satelitním
příjmem, v celém hotelu je zdarma připojení na internet
Stravování: Plná penze v rámci zásad zdravé a chutné výživy, snídaně formou
švédských stolů
Cena pobytu zahrnuje: Program, ubytování, plnou penzi, manuál změny životního
stylu, individuální plán na zhubnutí, jídelníček a sportovní program, následnou kontrolu
výsledků hubnutí za měsíc – konzultace mailem

Přihlášky na jana.altnerova@poweryoga.cz, bližší informace na tel. čísle: 731 461 483

cena pobytu: 3 999 Kč včetně DPH
Kurzy hubnutí a změny stylu - po internetu

Program zahrnuje individuálně sestavený
plán na hubnutí. Sportovní program, úpravu výživy, včetně jídelníčku. Pravidelné týdenní konzultace mailem
nebo telefonicky. V ceně programu je knížka, DVD, manuál Změna životního stylu. Cena: 2999 Kč/3 měsíce
Přihlášky a informace: Jana Altnerová, tel.: 731 461 483, jana.altnerova@poweryoga.cz,
www.zmenazivotnihostylu.cz
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žijících na
získávány
od divokých
včel žijících na
severozápadě
Zambie.
severozápadě Zambie.

Zambijský med a včelí vosk jsou
získávány od divokých včel žijících na
severozápadě Zambie.

Přírodní kosmetika
kosmetika bNatural
bNatural
Přírodní
pro přirozenou
přirozenou krásu
krásu
pro

Vybrané
produktyřady
řadybNatural:
bNatural:
dukty řady
bNatural:
Vybrané
produkty

Přírodní kosmetika bNatural
pro přirozenou krásu

TescoBěh
Běhpro
proživot
život
Tesco
jeúspěšně
úspěšněvvcíli!
cíli!
je
Děkujeme
všem
účastníkům,
našim
zaměstnancům
i dodavatelům,
kteří
Děkujeme
všem
účastníkům,
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i dodavatelům,
kteří
svou
účastí
podpořili
naše
společné
úsilí.
svou
účastí
podpořili
naše
společné
úsilí.

Tesco Běh pro život
518
518353
353Kč!
Kč!
je
úspěšně
v cíli!
Díky
vám
proti
rakovině
podařilo
vybrat
Díky
vám
sese
dodo
15.15.
11.11.
nana
bojboj
proti
rakovině
podařilo
vybrat

Děkujeme
našim
partnerům,
kteří
nám
pomohli
tuto
akci
uskutečnit:
Děkujeme
našim
partnerům,
kteří
nám
pomohli
tuto
akci
uskutečnit:

Děkujeme všem účastníkům, našim zaměstnancům i dodavatelům, kteří
svou účastí podpořili naše společné úsilí.
Díky vám se do 15. 11. na boj proti rakovině podařilo vybrat

518 353 Kč!

Více
Víceinformací
informacínajdete
najdetenanawww.behprozivot.cz
www.behprozivot.cz
hydratační šampón
šampón
ahydratační
sprchové mléko

a sprchové mléko

tělový krém pro dobrý spánek

tělový krém pro dobrý spánek

kosmetická čelenka

kosmetická čelenka

tekuté mýdlo

tekuté mýdlo

Děkujeme našim partnerům, kteří nám pomohli tuto akci uskutečnit:

SSnámi
námipomáháte
pomáhátedruhým
druhým
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ZVEME VÁS NA

CVIČEBNÍ TURNÉ
2009
S VAŠKEM KREJČÍKEM

I

POWERYOGA

Těšíme se na Vás od ledna 2009 v těchto městech:
Plzeň
Prachatice
Vsetín
Vrchlabí

Brno
Tábor
Ondřejov
Pardubice
Beroun

Praha
Ostrava
Olomouc
České Budějovice

Kontakty pro přihlášení
a více info najdete na:
www.poweryoga.cz,
www.powerjoga.tv
info: 605 309 082

Pro zdraví
Pro zábavu
Pro kondici

Patronem Wii Fit je Vašek Krejčík

Všichni to známe. Mnoho úkolů,
stresu a málo času – to nejsou zrovna
optimální podmínky pro vykročení
za zdravějším životním stylem. Proto přichází Wii Fit - zcela unikátní a
navýsost atraktivní způsob, jak proměnit váš obývací pokoj v moderní
virtuální fit centrum. Stačí několik minut denně a svižné posilování spálí
nadbytečné kalorie, jóga se postará
o relaxaci vaší psychické i fyzické
schránky a vtipné minihry procvičí i
mimické svalstvo. Celkově nabízí Wii
Fit více než čtyřicet různých cviků a
návdavkem vašeho osobního virtuálního trenéra či trenérku. Díky pokročilému technickému potenciálu
herní konzole Wii se navíc můžete
spolehnout, že vynaložené úsilí bude
zužitkováno tím nejefektivnějším
možným způsobem!

Součástí Wii Fit je speciální cvičící podložka
Wii Balance Board, která po připojení ke
konzoli Wii snímá pomocí čtyř tlakových
senzorů rozložení vaší rovnováhy a tím
přenáší vámi prováděné cviky na televizní
obrazovku. Váš osobní digitální trenér pak
pečlivě a efektivně kontroluje dosažené
výsledky podle kterých následně upravuje
váš individuální cvičební plán.

* herní konzole Wii se prodává samostatně

www.fitstyl.cz

Zaměřte pozornost sama na sebe
a objevte svůj vnitřní půvab.
Poznejte kouzlo cvičení pro krásu.

www.mojenintendo.cz

www.wiifit.cz

Nintendo konzole a hry zakoupíte v prodejnách Bambule, Bontonland, Electro World, Gamehouse, JRC, Makro, Pompo, Puntanela, Sparkys.
Objednávejte on-line na www.alza.cz, www.gameexpres.cz, www.gameson.cz, www.gamehouse.cz, www.xzone.cz.

